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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002172-08.2020.8.11.0003

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:

JOSE APARECIDO VIEIRA (REQUERIDO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003775-19.2020.8.11.0003

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:

JANE CORREIA DA ROSA (REQUERIDO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003153-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003153-08.2018.8.11.0003 Ação: RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS Requerente: MARLI MARIA DE 

OLIVEIRA. Requerido: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Vistos, etc... MARLI MARIA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, na presente ação que moveu em desfavor de 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente qualificada, 

postulou no (id.29166249, id.29166252, id.29166253, id.29166255), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente 

ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte 

devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, 

para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de 

custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado 

Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de 

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

(10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007330-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRITO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007330-49.2017.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização Autor: José Brito Ferreira. Ré: Vivo S.A. Vistos, etc... 

JOSE BRITO FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização’ que moveu em desfavor de VIVO S.A., postulou no 

(id.26521661, id.26521680), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

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

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000971-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a Autora para que indique nos autos o saldo remanescente para 

anotação na capa dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002411-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002411-17.2017.8.11.0003 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO. Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, 

etc... ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, na presente ação que moveu em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificado, postulou no (id.28259330, id.28260303, 

id.28260316), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito 

remanescente, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

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

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004713-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 45 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1004713-19.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 13.794,85 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER Endereço: AVENIDA ARY 

COELHO, 799, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-050 

POLO PASSIVO: Nome: VALDECI APARECIDO DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA FRANCISCO BASÍLIO, 18, RESIDENCIAL BELA VISTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78716-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: R$ 

13.794,85 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, MARLENE STAUT ROMERA, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 21 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005184-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005184-69.2016.8.11.0003 Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS Autor: RICARDO DE SOUSA SILVA. Ré: DIGIBRÁS INDÚSTRIA 

DO BRASIL S.A. - LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA. Vistos, etc... 

RICARDO DE SOUSA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Materiais e Morais' que 

moveu em desfavor de DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S.A. - LENOVO 

TECNOLOGIA BRASIL LTDA, postulou no (id.30523040, id.30523591), 

pugnando pelo levantamento da importância depositada pela parte ré e 

ante o saldo remanescente, requereu a conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Defiro o levantamento da importância depositada no (id.30417873, pág.02), 

com suas devidas correções, em favor da parte exequente, expedindo-se 

o competente alvará judicial. De outro ponto, intime-se a parte devedora na 

forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir 

a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se 

houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em 

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

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

por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

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

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de abril de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005615-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))
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MARIA APARECIDA DE SOUZA OAB - 734.233.511-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da PARTE AUTORA, para em 15 (quinze) dias 

manifestar-se sobre os Embargos Monitórios juntado aos autos pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005615-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA OAB - 734.233.511-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005615-06.2016.8.11.0003 Ação: MONITÓRIA Requerente: BANCO DO 

BRASIL S.A. Requerido: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES. Vistos, 

etc... ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE SOUZA PAES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na presente ação que lhe moveu 

BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, postulou no 

(id.30916621, id.30916624, id.30936485), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

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

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005589-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THERMOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEGORARO OAB - MS21809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEA SOMMER OAB - MT20007/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005589-37.2018.8.11.0003 Ação: MONITÓRIA Requerente: THERMOFRIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME. Requerido: ASSOCIAÇÃO NACIONAL 

DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ANATRAN. Vistos, 

etc... THERMOFRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação que moveu em 

desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS, devidamente qualificada, postulou no 

(id.30248594, id.30248596), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

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

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

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 os advogados das partes para se fazer acompanhar de seus 

clientes (parte ou seus representantes legais) à Audiência de Instrução 

designada, visto que, em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, conforme determinações das 

Portarias-Conjuntas nº 249 e 281/2020 (TJMT) e Resoluções nº 313 e 

314/2020 (CNJ), não haverá tempo hábil para intimação pessoal das 

partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007267-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTUNATO CAMPOS (REU)

CAMILA GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

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

 

Intima-se o advogado da parte Fábio Fortunato Campos para se fazer 

acompanhar de seu cliente à Audiência de Instrução designada, visto que, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, conforme determinações das Portarias-Conjuntas nº 249 e 

281/2020 (TJMT) e Resoluções nº 313 e 314/2020 (CNJ), não haverá 

tempo hábil para intimação pessoal da parte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012502-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se o(s) advogado(s) da parte Mapfre Vida S/A para se fazer 

acompanhar de seu cliente (parte ou seus representantes legais) à 

Audiência de Instrução designada, visto que, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, conforme 

determinações das Portarias-Conjuntas nº 249 e 281/2020 (TJMT) e 

Resoluções nº 313 e 314/2020 (CNJ), não haverá tempo hábil para 

intimação pessoal da parte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003752-44.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, informar seu 

endereço atualizado nos autos, eis que frustrada sua intimação pessoal 

(id. 30223407)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003709-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO ALVES DE TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E FIBROCIMENTO 

LTDA. (REU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR PAZ LEAL OAB - SC42035 (ADVOGADO(A))

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID ? (quanto à eventuais 

testemunhas a serem arroladas), ficam as partes intimadas 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 – Para a 

hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010157-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M Z SUPERMERCADO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN CONDE (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o pagamento da primeira parcela referente às custas e 

taxas judiciárias, conforme instrução de ID 31414543.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003965-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 30365447 e 31084384 (quanto à 

eventuais testemunhas a serem arroladas), ficam as partes intimadas 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 – Para a hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, 

ficando desde já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003547-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CANDIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestarem sobre o Laudo Pericial de Id. 31375439.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006037-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SANCHES OAB - PR38007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROFULL TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDREA RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre as certidões de Ids. 26850572 e 26850577.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003534-16.2018.8.11.0003

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:

BRUNO MENEZES GUIMARAES (REU)

EDILSON PRUDENCIO DE SENA (REU)

PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME (REU)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 28038621.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001726-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 31375488, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010462-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORSO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOAO HANTT OAB - SC27542-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO ALCANTARA (REQUERIDO)

 

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

deposite a diligência do Oficial de Justiça do bairro Jardim Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012845-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE GOMES PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes acerca da distribuição via PJE da Carta Precatória 

expedida nos autos, para que acompanhem o andamento da deprecata no 

Juízo da 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ, n. 

1017608-87.2020.8.11.0041.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012845-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAFAIETE GOMES PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Autora para, com relação à testemunha já arrolada, no 

prazo estabelecido legalmente, cumprir as determinações do art. 455 do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003846-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA SIMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista as tentativas frustadas de localização pessoal do 

Requerido CELIO JOSE DE OLIVEIRA, intima-se o Advogado do mesmo 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique endereço correto para 

intimação, bem como, que se faça acompanhar de seu cliente na audiência 

designada para o dia 06 de agosto de 2020 às 15:30.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001298-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREILSON AQUINO NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 30243344.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003846-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA SIMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31132986 (quanto à testemunha 

arrolada pelo Autor), fica a parte intimadas 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 – Para a 

hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006322-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1006322-32.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito e Danos Morais Autor: Miguel dos Santos Siqueira. 

Réu: Banco Bmg S/A. Vistos, etc. MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais” em desfavor BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) 

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos 

termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) acostando aos autos o comprovante de 

endereço na 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, em observação ao disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006827-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006827-23.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Celson Bernardo da Silva. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. CELSON BERNARDO DA SILVA, com qualificação 

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

Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciárias, 

bem como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006306-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006306-78.2020 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Leme 

Madeiras e Ferragens Ltda. Executado: Osvaldo Pereira Passos. Vistos, 

etc. LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Execução por 

Quantia Certa” em desfavor de OSVALDO PEREIRA PASSOS, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de 

forma pormenorizada, devendo constar expressamente com quais 

parcelas encontra-se inadimplente a parte executada, conforme dispõe o 

artigo 319, III, do Código de Processo Civil; b) recolhendo as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006342-23.2020.8.11.0003

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:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006342-23.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executada: Maria Luíza dos Santos Camargo. 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 MARIA LUÍZA DOS SANTOS CAMARGO, com qualificações 

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

E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006809-02.2020.8.11.0003

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:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006809-02.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Santander (Brasil) S/A. Executado: Ronaldo Alves dos Santos. 

Vistos, etc. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direito 

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

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de RONALDO ALVES DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

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

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovar seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 17 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006454-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA VILLALBA FAUSTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1006454-89.2020 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autora: Isabela 

Villalba Faustino. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat. Vistos, etc. 

ISABELA VILLALBA FAUSTINO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, 

III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "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". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: 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 
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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. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

sistemática do disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no 

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

prazo fixado acima, determino que a parte autora emende a inicial, a) 

indicando nos pedidos os valores que entende devido a titulo de 

indenização e ressarcimento, nos termos do art. 319, IV, do Código de 

Processo Civil, bem como, retificando o valor da causa, considerando o 

valor perseguido pela parte autora, nos termos do art. 292, V e VI, do 

Código de Processo Civil; b) acostando aos autos cópia do laudo pericial 

comprobatório das lesões alegadas; e, c) acostando aos autos o 

comprovante de endereço no qual o autor figure como titular ou, sendo em 

nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora, em observação 

ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 

de abril de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002371-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANAO NINOMIYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002371-30.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Manao Ninomiya. Réu: Banco Santander S/A e Outro. Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos documento que comprove a 

extinção da pessoa jurídica (CNPJ nº 03.415.429/0001 -38) perante ao 

órgão de registro, eis que o documento de (ID 29263938) não se presta 

para o fim colimado, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002703-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GITTLER (EXECUTADO)

EDSON PAULO POSSAMAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002703-02.2017 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Lavoro 

Agrocomercial Ltda. Executados: Edson Paulo Possamai e Adriana Gittler. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.82 – 

correspondência ID 30631461), determino a intimação pessoal da parte 

exequente, 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 exequente 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 de imediato. Rondonópolis, 22 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004167-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMA - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAITE CORREA NOBRE JUNIOR OAB - PR0055446A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS VERMELHAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004167-95.2016 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Suprema Comércio e Distribuição Ltda – Epp. Executada: 

Indústria e Comércio de Tintas Vermelhão – Eireli. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (fl.57 – correspondência ID 

31318949), determino a intimação pessoal da parte exequente, 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 

exequente 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 de imediato. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005754-21.2017 Ação: Execução Exequente: B. A. Comércio de 

Madeiras Ltda. Executada: Dayane Dias Luzini. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (fl.59 – correspondência ID 30777348), 

determino a intimação pessoal da parte exequente, 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 exequente 

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 de imediato. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002285-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203 § 4º do NCPC, e do provimento n.º 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos a fim INTIMAR a parte Requerente para no prazo de 

15 (quinze) dias ofertar CONTRARRAZÕES ao recurso interposto, nos 

termos do art. 1.010, § 1º do Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004885-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP0301700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REU)

PEDRO STUMPF (REU)

OSCAR ENRIQUE CABELLO RODRIGUEZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SAMORA JUNIOR OAB - SP213519 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1004885-92.2016 Ação: Cobrança Autor: Cervejaria Petrópolis do Centro 

Oeste Ltda. Rés: Ouro Fino Industria e Comércio Ltda e Outros. Vistos, 

etc. CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, com 

qualificação nos autos, via seu representante legal e pelo seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de OURO FINO 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PEDRO STUMPF e OSCAR ENRIQUE 

CABELLO RODRIGUEZ, pessoas jurídicas e físicas, respectivamente, com 

qualificação nos autos. Devidamente citadas, contestaram o pedido, 

arguindo preliminar. Houve impugnação a defesa. Foi determinada a 

especificação das provas, e após a manifestação das partes, veio-me os 

autos conclusos. D E C I D O: A preliminar aventada em sede de 

contestação, qual seja, que este juízo é incompetente para julgar a 

presente demanda – por suposta atração de competência do juízo que 

deferiu a recuperação judicial – não há como prosperar. Isto porque, a 

competência do juízo da recuperação judicial não é atrativa em caso de 

ações ordinárias, sendo somente o juízo universal de crédito líquido e 

certo, daqueles presentes na classe de credores. Do exposto, rejeito a 

preliminar. Diante dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido de 

assistência judiciária requerido pela ré/reconvinte. Assim, dou por 

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

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

de produção de prova oral formulado pelas partes. Assim, designo o dia 

15 de maio de 2018, às 14:00 horas, para audiência de instrução e 

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

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

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

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

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 09/fevereiro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PATRIOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

MARCELO ZANDONADI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000316-48.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Gustavo Patriota. Executados: Vanderlei José Cioni e Marcelo Zandonadi. 

Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.23939649) e a fim de 

evitar futuras arguições de nulidade, hei por bem em deferir apenas o 

pedido de item ‘1’, expedindo-se o necessário. Cumprida a determinação 

supra, conclusos para decisão do pedido de fraude à execução. 

Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004885-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP0301700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO FINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REU)

PEDRO STUMPF (REU)

OSCAR ENRIQUE CABELLO RODRIGUEZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SAMORA JUNIOR OAB - SP213519 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS EDUARDO ANTUNES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

Para o cumprimento da determinação ID 31133579 (quanto à testemunha 

indicada no ID 8834136 ), ficam os requeridos intimados 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 – Para a 

hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002988-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SANTOS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TATIANE DE ALENCAR SILVA (TESTEMUNHA)

RIBAMAR GOMES (TESTEMUNHA)

EMERSON PESSOA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Para o cumprimento da determinação ID 31135416 (quanto às testemunhas 

de ID 18896545), fica a 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 – Para a 

hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007182-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FERRARI NETO OAB - SP199431 (ADVOGADO(A))

ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO OAB - SP196655 (ADVOGADO(A))

 

Para o cumprimento da determinação ID 31135430 (quanto às testemunhas 

de ID 22718932 e 22772273 ), ficam as partes intimadas 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 – Para a 

hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005791-82.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: GERALDO VIGOLO, 

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO, 

NELSON JOSE VIGOLO, BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e 

examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos. Determino a expedição do necessário para a formalização da 

penhora dos bens descritos na Cláusula Oitava, nomeando o depositário 

indicado na avença; bem como a expedição de termo para fins de 

averbação no registro competente. Providencie-se as baixas devidas junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, com relação aos nomes dos 

executados. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, determinando a 

suspensão do processo até o cumprimento do acordo homologado. 

Considerando a sistemática processual abarcada pelo Código de 

Processo Civil, bem como o fato de que o feito permanecerá no relatório 

estatístico mensal por anos, sem qualquer movimentação, entendo por 

bem em DETERMINAR que os autos aguardem o transcurso do prazo do 

acordo em ARQUIVO. REGISTRO que não se trata de extinção da 

execução, podendo a parte interessada requerer o prosseguimento da 

demanda postulando o desarquivamento desta SEM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS/TAXAS para tanto, o que fica desde já DEFERIDO. Havendo 

petição da exequente, noticiando o não cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso. Decorrido o prazo mencionado no 

acordo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os autos 

conclusos para extinção do processo. Eventuais custas remanescentes 

deverão ser suportadas pelos executados, tal como acordado entre as 

partes. No que tange ao pedido de extinção de ações conexas, deverá o 

interessado formulado o requerimento no feito correspondente, fazendo 

juntar àqueles autos o acordo e a decisão homologatória. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006512-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO KRAKER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MORAES DA ROSA OAB - SC40555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JERONIMO BALDUINO RAMOS (TESTEMUNHA)

 

Para o cumprimento da determinação ID 31145250 (quanto à testemunhas 

já arroladas nos autos), ficam as partes intimadas 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 – Para a 

hipótese do item “2”, 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 Oficial de Justiça, ficando desde 

já intimado(a) para este fim.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE DE LIMA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR RODRIGO NUNES DE SOUZA (REU)

 

Intimação do advogado do requerente, para que, no prazo de 10 (quinze) 

dias, manifeste sobre a defesa apresentada pelo Curador Especial.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001577-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001577-48.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Allianz 

Seguros S.A. Executado: Joares Bertholdo Me. Vistos, etc... Considerando 

os termos da certidão de (fl.111 – correspondência ID 31228072), 

determino a intimação pessoal da parte exequente, 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 exequente 

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 de imediato. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004325-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004325-53.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S.A. Réu: Itamar Francisco do Carmo. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (fl.121 - ID 31349873), 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 de imediato. Rondonópolis, 22 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015639-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENY AGUIAR HERCULANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DUARTE DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA OAB - 156.190.528-34 

(PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL 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: 30 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO n. 

1015639-88.2019.8.11.0003 Valor da Causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: LUCENY AGUIAR HERCULANO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA DEZ, 98, PARQUE RESIDENCIAL NOVA ERA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-666 ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): 

DAVID ALVES DOS SANTOS - MT23128-O POLO PASSIVO: Nome: 

JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA MARECHAL 

RONDON, 1863, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-075 

Nome:ESPÓLIO DE HILDA DUARTE DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

MARECHAL RONDON, 1863, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-075 EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos da ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste. RESUMO 

DA INICIAL: Consta nos autos que o genitor da Autora, senhor ANTONIO 

HERCULANO IRMÃO, comprou dos Requeridos o lote de terreno descrito 

no tópico acima no ano de 1984, através de contrato de compra e venda. 

Todavia, devido ao transcurso do tempo, não possui mais o aludido 

instrumento particular. Após alguns anos, em que pese não ter 

regularizado a titularidade do imóvel junto ao Cartório, o genitor da 

Demandante lhe doou o aludido lote. Sendo a então proprietária do bem, 

em 1994, a Autora construiu no local uma pequena casa onde passou a 

residir com seus filhos pequenos. Insta destacar que, desde então, a 

permanência da Requerente no local se deu de maneira mansa, pacífica, 

contínua, ininterrupta e com animus domini, sendo que o imóvel em 

comento é até hoje o local onde mantem domicilio e residência. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel situado no lote de terreno 

de n. 10, quadra n. 02, localizado no Parque Residencial Nova Era, zona 

urbana desta cidade de Rondonópolis/MT, com área de 360,00 m², 

medindo 12,00 metros de frente e fundo, por 30,00 metros de ambos os 

lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: frente para Rua 10, 

pelo lado direito com o lote n. 11, pelo lado esquerdo com lote n. 09, e, aos 

fundos com o lote n. 21, conforme matrícula de n. 124.901, emitida pelo 1º 

Tabelionato e Registro de Imóveis da comarca de Rondonópolis/MT. 

DECISÃO: Vistos, etc. LUCENY AGUIAR HERCULANO DE OLIVEIRA, com 

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

Usucapião” em desfavor JOCELINO SALVIANO DE OLIVEIRA e ESPÓLIO 

HILDA DUARTE DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 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 28570998 e ID 29853585). 

Considerando os documentos de (ID 26754358), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Cite-se por carta (art.246, I, 

CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome estiver 

transcrito o imóvel, bem como, por edital, com prazo de (30) trinta dias, os 

interessados, ausentes incertos e desconhecidos (art.259, III, CPC). 

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, 

art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação 

supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público (art. 

178, I, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 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. Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Servidor(a) Autorizado(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 12 de 544



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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002411-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

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 

1002411-17.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Antônio Nunes de Oliveira Filho. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc... ANTÔNIO NUNES DE 

OLIVEIRA FILHO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, 

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

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

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

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 

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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003709-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO ALVES DE TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMBRALIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS E FIBROCIMENTO 

LTDA. (REU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR PAZ LEAL OAB - SC42035 (ADVOGADO(A))

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003709-44/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Lucélio Alves da Trindade. Rés: Imbralit – Indústria e Comércio de 

Artefatos de Fibrocimento Ltda e Outro. Vistos, etc. LUCÉLIO ALVES DA 

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

presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de IMBRALIT – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

FIBROCIMENTO LTDA e COMAPA TROPICAL MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 03 de outubro de 2018, às 

10h30min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de junho de 2018. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003889-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO MANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003889-26/2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c 

Pensão Vitalícia Autor: Fabiano Aparecido Manço. Ré: Concessionária 

Rota do Oeste S/A. Vistos, etc. FABIANO APARECIDO MANÇO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão 

Vitalícia”, em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória 
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de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que em 

23.08.2017 por volta das 19:00 horas envolvera-se em acidente de 

trânsito em virtude de existir objeto na pista; que, acosta aos autos boletim 

de ocorrência e imagens de vídeo. Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que seja determinada à ré que pague à autora a 

importância mensal de R$1.802,00 (um mil, oitocentos e dois reais) valor 

correspondente ao salário do autor à época dos fatos, conforme item ‘c’ 

de (fl.37 – correspondência ID 13398393, fl.33). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (fls.62/79 – correspondência ID 13398220 e ID 

13398224), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO. Requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência não evidenciados no 

caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70073949240 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 18/10/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

RECURSAL. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA. 

INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência 

consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou 

no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, 

a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3º do CPC/2015). 2. A fixação de 

pensão mensal para vítima de acidente de trânsito depende da aferição do 

dano, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos, e da culpa 

daquele a quem se imputa a responsabilidade pelo evento danoso. Tais 

dados devem ser obtidos durante a instrução processual, com exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e 

d e s p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 0 0 7 5 3 5 1 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0700753-51.2017.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 18/05/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe : 22/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE 

REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória 

de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito 

reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, 

CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de 

urgência que busca o pagamento de alimentos provisórios em decorrência 

de acidente de trânsito.” (TJ-MG - AI: 10000160482253001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2017) Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe (art.300, CPC). Por fim, considerando que não 

vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela 

jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código 

de Processo Civil, ausente assim os chamados periculum in mora e fumus 

boni iuris, ambos indispensáveis ao deferimento da medida. Ressalte-se, 

ainda, que a tal medida é irreversível, sendo vedado o deferimento de tal 

tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, parágrafo terceiro, 

do Código de Processo Civil. Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de 

tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ 

de (fl.37 – correspondência ID 13398393, fl.33), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo 

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

no dia 19 de setembro de 2018, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

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

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

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

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

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

Roo-MT, 10 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006648-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGILANDIA BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006648-89.2020 Ação: Declaratória de Nulidade c/c Devolução de 

Valores Pagos e Indenização por Dano Moral Autora: Regilandia Brito da 

Silva. Réu: Paulo Rodrigues de Sousa. Vistos, etc. REGILANDIA BRITO DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Declaratória de Nulidade c/c Devolução de Valores Pagos e 

Indenização por Dano Moral” em desfavor de PAULO RODRIGUES DE 

SOUSA, 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 nos 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 09 de setembro de 2020, às 09h30min, 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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006773-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006773-57.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais Autora: Kelly Cristina de Souza. Réu: Agiplan 

Financeiras S/A. Vistos, etc. KELLY CRISTINA DE SOUZA, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais” 

em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRAS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando o documento de (ID 31324363), hei 

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

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘e’ de (ID 31324357, pág.08), eis que entendo, por ora, necessário e 

oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO 

PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - 

Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do 

processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, 

definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - 

AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 09 de setembro de 2020, às 10h00min, 

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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006774-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006774-42.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais Autora: Kelly Cristina de Souza. Réu: Agiplan 

Financeiras S/A. Vistos, etc. KELLY CRISTINA DE SOUZA, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais” 

em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRAS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando o documento de (ID 31324371), hei 

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

outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘e’ de (ID 31324365, pág.08), eis que entendo, por ora, necessário e 

oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO 

PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - 

Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do 

processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, 

definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - 

AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 09 de setembro 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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006414-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AMARO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006414-10.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Geraldo 

Amaro da Costa. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

Vistos, etc. GERALDO AMARO DA COSTA, 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, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando o documento de (ID 31157281), 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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006533-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006533-68.2020 Ação: Indenização por Danos Materiais c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Climar Locações Eireli - EPP. Réu: A. 

H. Fernandes Leite II Comércio - Me. Vistos, etc. CLIMAR LOCAÇÕES 

EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor A. H. FERNANDES LEITE II COMÉRCIO – ME, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao 

mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. 

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou 
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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”. O artigo 4º., da lei 

1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o 

pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da 

eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se 

concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos 

fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e 

preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há 

que se destacar que a autora carreia aos autos no (ID 31208173) contrato 

social, do qual depreende-se que o capital social da empresa em 2017 era 

de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), o que não condiz com a 

realidade do jurisdicionado hipossuficiente. Sendo assim, ainda que admita 

a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas 

processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em 

comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. Sobre o 

tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. 

Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando 

houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade 

financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 

08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo 

Civil de 2015veio positivar orientação, há muito consolidada pela 

jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de 

veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela 

pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 

99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se 

houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o 

Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas 

ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, 

Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.’””(TJ-MT - AI: 01088103320168110000 108810/2016, Relator: 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 

22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) 

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não 

atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova 

robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, 

reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de 

se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o 

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se 

e cumpra-se. Roo-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006593-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOELMA NASCIMENTO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006593-41.2020 Ação: Indenização por Danos Morais, Materiais e 

Estéticos Autores: Joelma Nascimento dos Reis e Outro. Ré: 

Concessionária Rota do Oeste S/A. Vistos, etc. JOELMA NASCIMENTO 

DOS REIS e JUSCELINO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais, Materiais e Estéticos” em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA 

DO OESTE S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

Considerando os documentos de (ID 31251397), 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 09 de setembro de 2020, às 11h00min, 

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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006537-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006537-08.2020 Ação: Declaratória de Negativação Indevida Autora: 

Cristiane Auxiliadora de Souza Santos. Réu: Sorocred – Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A (Sorocred – Financeira). Vistos, etc. 

CRISTIANE AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Negativação Indevida” em desfavor de SOROCRED – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (SOROCRED – FINANCEIRA), 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que contraíra 

empréstimo junto à empresa ré no valor de R$3.281,74 (três mil, duzentos 

e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), mediante pagamento na 

modalidade débito automático em conta, em 18 (dezoito) parcelas no valor 

de R$280,74 (duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) cada; 

que, soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão de um suposto débito no importe de R$ 280,74 

(duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), com vencimento 

para o dia 10/12/2019, conforme documento de (ID 31216798); que, o 

referido débito fora adimplido em 14/02/2020, conforme documento de (ID 

31216797). Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que seja determinado a exclusão do nome e CPF da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a ré se 

abstenha de proceder qualquer tipo de cobrança, sob pena de aplicação 

de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do item 

‘C’ e ‘D’ de (ID 31215488, pág.23). D E C I D O: Considerando o documento 

de (ID 31216791), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “E M E N T A – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA 

AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 300 

DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO 

DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória depende do 

preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300, do CPC/2015, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 2. A propositura de ação declaratória questionando a 

legitimidade de débitos que deram ensejo à negativação do nome da 

consumidora, acompanhada dos números de protocolos gerados 

administrativamente, evidencia a probabilidade do direito afirmado. 3. A 

permanência das restrições no nome da consumidora lhe causa grave 

dano que autoriza a concessão da tutela provisória.” (TJ-MS - AI: 

14131632820188120000 MS 1413163-28.2018.8.12.0000, Relator: Des. 

Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) Assim, resta demonstrado, 

no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido 

de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à 

aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como 

também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). 

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a 

qual poderá inscrever o novamente o nome e CPF da parte autora no rol 

de restrição ao crédito, caso venha ser verificada a inadimplência do 

referido título. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

antecipação da tutela para determinar a exclusão do nome e CPF da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do suposto débito no 

valor de R$ 280,74 (duzentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), 

referente à parcela com vencimento para o dia 10/12/2019, conforme 

documento de (ID 31216798), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para 

que procedam a suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da 

parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘c’ de (ID 31215488, pág.24), eis que 

entendo, que a distribuição do ônus da prova ocorrerá no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, 

às 08h00min. 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006654-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. T. DA SILVA TINTAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006654-96.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito Autor: Casa do Pintor Eireli. Réu: Banco do Brasil 

S/A. Vistos, etc. CASA DO PINTOR EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito” em desfavor BANCO DO 

BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o pedido de 

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

adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de 

Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “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”. O artigo 

4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. 

Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a existência de 

fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve 

indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a 

manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que 

afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da 

realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno 

e preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 
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jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Outrossim, há 

que se destacar que a autora carreia aos autos no (ID 31281941) contrato 

social, do qual depreende-se que o capital social da empresa em 2018 era 

de R$100.000,00 (cem mil reais), o que não condiz com a realidade do 

jurisdicionado hipossuficiente. Sendo assim, ainda que admita a parte 

autora não possuir condições para suportar o valor das custas 

processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em 

comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. Sobre o 

tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. 

Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando 

houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade 

financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 

08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo 

Civil de 2015veio positivar orientação, há muito consolidada pela 

jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de 

veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela 

pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 

99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se 

houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o 

Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas 

ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, 

Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.’””(TJ-MT - AI: 01088103320168110000 108810/2016, Relator: 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 

22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) 

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não 

atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova 

robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, 

reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de 

se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o 

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Ademais, 

determino a intimação da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, a) indicando o Código de Endereçamento Postal 

(CEP) da parte autora, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo 

Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) indicando o correto valor 

da causa, nos termos do art. 292, VI, e art. 319, V, ambos do Código de 

Processo Civil;, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Roo-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006925-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006925-08.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: José Fernandes Rodrigues Ribeiro. 

Réu: Energisa S/A. Vistos, etc. JOSÉ FERNANDES RODRIGUES RIBEIRO, 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de ENERGISA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 31388284), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (ID 

31385829, pág.48), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 08h30min, 

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, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006718-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO ALVES MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

diniz castilho (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006718-43.2019 Ação: Anulatória de Negócio Jurídico Autor: 

Lourivaldo Alves Menezes. Réu: Diniz Castilho. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (ID. 26430983), 

conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013807-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDA DUTRA DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013807-54.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Adevino Antônio dos Santos. Executada: Elda Dutra do Amaral. Vistos, 

etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, o 

convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço 

da executada (ID. 25153118), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005837-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI FRANCA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005837-37.2017 Ação: Monitória Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Arlei França Silva. Vistos, etc. Atentando pela 

disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a requisição de 

informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do 

réu (ID 27264675), conforme extrato em anexo. Intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007777-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

GENILSON ALVES DA SILVA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007777-03.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – 

SICOOBSUL. Executados: Genilson Alves da Silva Comércio – ME 

(Distribuidora de Frutas e Verduras Rondonópolis) e Outro. Vistos, etc. 

Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud, viabilizando a 

requisição de informações, bem como, o convênio “Renajud”, hei por bem 

em deferir o pedido de busca de endereço dos executados (ID 24425556), 

conforme extrato em anexo. Intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000407-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDOVOLVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A P LEITE DE CAMPOS COMUNICACOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000407-41.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Rondovolvo 

Comércio de Peças e Serviços Ltda – ME. Executada: A P Lei de Campos 

Comunicações – ME Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço da executada (ID. 26116824), conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006358-79.2017.8.11.0003

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:

ANNY CRISTINY MESSIAS LIMA (REU)

SILVA AMARAL & LOPES PITAO LTDA (REU)

ROBSON SILVA AMARAL (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006358-79.2017 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Silva Amaral & Lopes Pitão Ltda e Outros. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de 

busca de endereço dos réus (ID. 24778678), conforme extratos em 

anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002401-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS PENAGIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002401-07.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Luciano dos Santos Penagio. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(ID. 24747537), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBELIA BARBOSA DE MORAIS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001829-17/2017 Ação: Monitória Autor: Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S.A. Ré: Robelia Barbosa de Morais. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (Id. 24744384), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012573-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI (EXECUTADO)

RWB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012573-37.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Lavoro Agrocomercial Ltda - EPP. Executados: RWB Comercio de Produtos 

Agropecuários Ltda - ME e Outro. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de 

busca de endereço dos executados (ID. 28804809), conforme extratos em 

anexo. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009659-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FALCAO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

CATIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009659-97.2018 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Lavoro 

Agrocomercial S.A. Executados: Catia Beatriz Teixeira Araujo e Outro. 

Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio 

pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, 

permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de informações, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos executados (ID. 

26958796), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003923-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONDRES AUTO POSTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003923-98/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executado: Londres Auto Posto Ltda Me. Vistos, 

etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, o 

convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço 

do executado (ID. 24064641), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000457-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GARRIDO E GUZMAN COMERCIAL DE ACESSORIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERT DOS SANTOS MOTHE OAB - RJ166839 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANTASY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000457-62.2019 Ação: Monitória Autor: Garrido e Guzman Comercial 

de Acessórios Ltda. Ré: Fantasy Comércio de Artigos do Vestuário Ltda. 

Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio 

pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, 

permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem 

como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido 

de busca de endereço do réu (Id. 24820562), conforme extratos em 

anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 16 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008073-88.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC II 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008073-88.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Associação de 

Moradores do Condomínio Residence Classic II. Réu: Projetta 

Empreendimentos Ltda/ME. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de 

ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, 

nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição 

de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do 

réu (ID. 27173115), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005300-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE MARTINS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005300-07.2018 Ação: Cobrança Autora: Maria Neide da Silva. Réu: 

Edilson José Martins. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, bem como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por bem 

em deferir o pedido de busca de endereço do réu (Id. 29100192), 

conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005196-78.2019.8.11.0003

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:

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005196-78.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios LTDA. Réu: D Milhomem de Siqueira Me. 

Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio 

pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, 

permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem 

como, o convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (ID. 27058515), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de 

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006910-10.2018.8.11.0003

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:

LUCIANO RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006910-10.2018 Ação: Monitória Autor: Banco Bradesco. Réu: Luciano 

Rodrigues. Vistos, etc. BANCO BRADESCO, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a 

presente ‘Ação Monitória’ em desfavor de LUCIANO RODRIGUES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de remessa dos autos à 

Segunda Vara Cível desta Comarca (ID 21256493), a fim de que tramite 

apenso ao feito sob nº 1001891-23.2018.8.11.0003 (distribuído em 

20/03/2018), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Da análise detida 

dos autos, verifica-se que o presente feito deverá ser remetido à Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a fim de que tramite apenso ao PJe 

nº1001891-23.2018.8.11.0003 (distribuído em 20.03.2018), em 

consonância com o alegado pela parte embargante/ré no (ID 21256493). 

Pois bem, segundo prescreve os artigos 58 e 59 do Código de Processo 

Civil, correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a 

mesma competência territorial, considera-se prevento aquele para o qual 

fora distribuído primeiramente um dos feitos. De forma que, torna-se 

prevento o juízo que recebera primeiramente as ações conexas, sendo 

este o juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca. Sobre o tema, 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA - RISCO DE 

DECISÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE SI - REUNIÃO DOS FEITOS PARA 

JULGAMENTO CONJUNTO - OBRIGATORIEDADE - NULIDADE DA 

SENTENÇA PROFERIDA ISOLADAMENTE - RETORNO DOS AUTOS - 

INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, DO CPC. No caso de ações conexas, 

em que existe risco de as decisões se contradizerem, é nula a sentença 

proferida de modo isolado, com inobservância do comando de reunião dos 

feitos e julgamento conjunto. É inaplicável o art. 1.013, do CPC, para 

julgamento imediato das duas ações considerando a inexistência de 

recurso que devolva a matéria discutida no processo sobrestado.” (TJ-MG 

- AC: 10433140395529001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data 

de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 03/03/2020) 

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

MONITÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONEXÃO. 

IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. JUÍZOS CÍVEIS COM MESMA 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO 

PROFERIU DESPACHO POSITIVO (CITAÇÃO). ART. 106 DO CPC/73. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO POR FORÇA DA PREVENÇÃO. 

CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1) Muito embora exista 

conexão entre as ações monitória e declaratória de inexistência de dívida, 

dada a identidade das causas de pedir, observa-se que, in casu, não se 

pode fixar a competência no Juízo Suscitante. Isso porque, por força do 

art. 106 do CPC/73, em se tratando de Juízos com a mesma competência 

territorial, a prevenção será fixada naquele que primeiro ordenou o ato 

citatório e, como dito, não houve despacho positivo exarado pelo 

Suscitante, mas apenas mero despacho ordenador de emenda à inicial, 

enquanto que, por outro lado, tal ordem (citação) restou dada pelo 

Suscitado em 15/10/2009, de modo que, repita-se, não se tem como fixar a 

competência do Juízo Suscitante para processar e julgar a demanda 

monitória. 2) Ademais, como também afirmado pelo Suscitante, a ação 

declaratória foi extinta sem resolução do mérito, inexistindo, portanto, risco 

de decisões conflitantes. 3) Conflito de Competência julgado procedente 

para declarar a competência do Juízo Suscitado (23ª Vara Cível da 

Comarca do Recife) para processar e julgar a Ação Monitória nº 

0131947-20.2009.8.17.0001. 4.Decisão unânime.”(TJ-PE - CC: 4449001 PE, 

Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 11/10/2017, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2017) Assim, verifica-se a 
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incompetência deste Juízo para processar o presente feito, pelo que 

determino a remessa destes autos à Segunda Vara de Cível desta 

Comarca, a fim de que tramitem apensos/associados ao PJe sob 

nº1001891-23.2018.8.11.0003 (distribuído em 20.03.2018) – Ação 

Ordinária, mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003371-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE ALVES GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SIQUEIRA ALVES OAB - MG81973 (ADVOGADO(A))

GIOVANNA FREIRE DE ANDRADE ORLANDI OAB - MG73645 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003371-07.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Pablo 

Henrique Alves Gomes da Silva. Executada: Associação de Benefícios 

Mútuos do Brasil – Astep Brasil. Vistos, etc... Diante da divergência das 

partes com relação ao demonstrativo de (id.22886455), conforme se 

verifica no (id.26771613, id.26771620; id.27363399), hei por bem em 

determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção de 

cálculo, em consonância com a sentença de (id.16697993), devendo ser 

computada a multa e os honorários estabelecidos no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, após o decurso do prazo para cumprimento da 

obrigação. Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002285-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002285-98.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Cledson dos 

Santos. Executado: Banco do Brasil S.A. Vistos, etc... Inicialmente, a fim 

de evitar maiores prejuízos à parte exequente, defiro o levantamento da 

importância incontroversa depositada pelo executado no (id.11863666), 

com suas devidas correções, expedindo-se o competente alvará judicial, 

conforme requerido no (id.26270352). De outro lado, analisando as 

manifestações de (id.26270352, id.29449739, id.29449740) e verificando o 

demonstrativo de (id.26237498), observa-se que o mesmo está 

parcialmente equivocado, eis que deixara de computar os honorários 

sucumbenciais atribuídos no comando sentencial, assim, hei por bem em 

determinar nova remessa dos autos à Contadora Judicial, para confecção 

de cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(id.7230938) e o v. acórdão de (id.10438889), decotando-se a importância 

depositada no (id.11863666 – data 19.02.2018) e, em havendo saldo, 

deverá ser incluída a multa e os honorários dispostos no §1º do artigo 523 

do Código de Processo Civil (id.11501984). Por fim, cumpridas as 

determinações supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005624-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIGON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005624-31.2017 Ação: Conhecimento Autor: Luiz Rigon. Réu: Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. (Hsbc Bank Brasil – Banco Múltiplo, Hsbc 

Serviços e Participações Ltda). Vistos, etc... LUIZ RIGON, via seu bastante 

procurador, nos autos da ação de “Conhecimento” que moveu em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (HSBC BANK 

BRASIL – BANCO MÚLTIPLO, HSBC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), 

devidamente qualificado, ingressou com os petitórios e documentos de 

(id.23173191, id.23173192, id.23173194; id.24071705; id.24071736; 

id.25074478; id.26077681, id.26077684; id.26365872, id.26365875; 

id.26654345, id.26654346; id.27469632, id.27469640; id.28405954) e, o 

executado, por sua vez, manifestou-se no (id.25876318; id.27455622, 

id.27455623; id.27496792; id.27776858), vindo-me conclusos. D E C I D O: 

Analisando detalhadamente os autos, observa-se que a parte ré não 

cumprira a obrigação de fazer até a presente data (baixa do gravame do 

veículo), tendo o autor postulado em diversas oportunidades comprovando 

documentalmente o descumprimento, bem como, requerendo o 

levantamento dos valores depositados a título de danos morais e 

honorários sucumbenciais e, ainda, pugnando pela execução da multa 

diária arbitrada em sede de sentença, ante a resistência do réu em cumprir 

a ordem judicial. Pois bem, inicialmente, revogo a decisão de (id.24754844) 

e anulo o cálculo de (id.26292792), eis que equivocados. Ademais, defiro 

o levantamento da importância depositada no (id.23136563), com suas 

devidas correções, em favor do autor, expedindo-se o competente alvará 

judicial. No que tange à execução da multa diária, entendo plenamente 

possível e correta a pretensão do autor, haja vista que perdura o 

descumprimento há cerca de (18) dezoito meses, entretanto, deverá 

apresentar demonstrativo de cálculo, no prazo de (5) cinco dias, 

computando-se dia a dia apenas a correção monetária (INPC), com termo 

inicial a data em que houvera a intimação das partes acerca da fixação da 

multa diária (id.15759546), até o limite arbitrado R$30.000,00 (trinta mil 

reais). Neste sentido, a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR DA MULTA. ART. 

814 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. NÃO HÁ FALAR EM REDUÇÃO DO 

VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE ASTREINTES, O QUAL TOTALIZA R$ 

10.500,00, QUE SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. 

INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO QUE VISA A RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA 

MOEDA, INEXISTINDO CAUSA AO AFASTAMENTO DE SUA APLICAÇÃO. 

JUROS DE MORA NÃO COMPUTADOS NO CÁLCULO DO VALOR DA 

EXECUÇÃO, SENDO DESPROPOSITADA A PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DOS MESMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70077984086, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). (Grifo nosso) Ao 

derradeiro, considerando a alegação do réu (id.27776858), onde informa 

sobre a impossibilidade de dar efetivo cumprimento a ordem judicial e, ante 

o visível dano causado ao autor pela demora na solução do caso, hei por 

bem em determinar à serventia para que expeça ofício ao DETRAN/MT, 

para que no prazo improrrogável de (10) dez dias, promova a baixa do 

gravame do veículo, caracterizado por “Registro de Cessão de Direito de 
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Arrendamento Mercantil informado por Hsbc Bank Brasil S.A. Bco Múltiplo 

em 03/11/2009 às 12h50min para Luiz Rigon”, sob as penas da lei. 

Consigo que deverá o autor apresentar os documentos necessários ao 

referido órgão, caso solicitado, para as baixas devidas. Por fim, após 

cumpridas as determinações supra, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

JOSE MARIA BORTOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET (EXECUTADO)

KATIA ELISABETH GEHRING BURTTET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003068-56.2017 Ação: Execução por Quantia Certa Exequentes: Eraí 

Maggi Scheffer e Outros. Executadas: Katia Elisabeth Ghering Burttet e 

Lizaine Bastos Medeiros Burttet. Vistos, etc... KATIA ELISABETH GHERING 

BURTTET E LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, via seu bastante 

procurador, ingressaram com ‘Exceção de Pré-Executividade’ nos 

presentes autos que lhe movem ERAÍ MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR 

MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER E JOSÉ MARIA 

BORTOLI, devidamente qualificados, pelos fatos elencados no 

(id.23969884), aduzindo, em suma, que “cada executada deveria 

responder, naturalmente, pelas obrigações pactuadas e dentro dos seus 

estritos limites, e não por toda a dívida cobrada. Assim sendo, ínclito 

julgador, considerando-se que houve cumulação indevida de execuções 

no caso vertente, a presente execução deverá ser extinta sem a 

apreciação do mérito, data vênia, com suporte no art. 780 e nos termos do 

artigo 485, VI, do NCPC; Prosseguindo-se, vale apontar-se outro motivo de 

extrema relevância capaz, do mesmo modo, de extinguir a presente 

execução que é o atinente à ausência de liquidez dos títulos que a 

embasaram resultando, assim, na carência de uma das condições da 

ação, particularmente a impossibilidade jurídica do pedido dentro do 

seguinte contexto: a uma, não se desconhece que o procedimento 

utilizado pelos Exceptos de execução por quantia certa em vez de 

execução para entrega de coisa incerta, aliás combatido inicialmente pelas 

Excipientes nos presentes autos e que fora acolhido ipso facto por esse 

DD. Juízo e posteriormente rejeitado pelo Colenda Turma do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que se respeita, mas que no entanto 

não permitiu o amplo debate sobre os valores cobrados vez que as 

vendedoras/executadas já haviam entregue boa parte das sementes de 

soja prometidas aos Exceptos, valores estes efetivos mas que foram 

desconsiderados na apuração da dívida, como se poderia e ainda se pode 

comprovar perante esse MM. Juízo, desde que oportunizado às 

executadas a ampla defesa e o devido contraditório só possíveis, o 

entanto, através da competente ação de conhecimento; a duas: a 

presente execução por isso, mostra-se sem a competente liquidez de 

seus títulos, devendo, então, data vênia, resultar, em consequência , na 

nulidade da ação executiva na forma do artigo 803, do NCPC, para então, 

serem apurados e provados os fatos que, por certo, não são do 

conhecimento desse r. Juízo; À vista disso, a falta de liquidez dos títulos 

na presente situação é inquestionável, mesmo assim os Exceptos estão 

exigindo valores superiores ao devido configurando, de conseguinte, o 

abominável enriquecimento ilícito previsto no art. 884 do nosso Codex 

Civil.” Instada a se manifestar, a parte excepta procurou rechaçar as 

alegações da parte excipiente no (id.25469775), nos seguintes termos 

“Sem visualizar qualquer perspectiva de sucesso na nova e descabida 

exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas, os 

exequentes/exceptos pugnam pela sua integral rejeição como medida 

processual e de Justiça”, vindo-me conclusos. D E C I D O: O objetivo da 

exceção da pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito 

necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de 

execução. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico em 

aceitar a apresentação da exceção de pré-executividade, desde que a 

matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova 

pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução 

probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, como 

se pode observar do seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. “A exceção de 

pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória” (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. 

Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. 

Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o 

cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal 

Regional Federal a rejeitou uma vez que o elementos de prova constantes 

nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se 

redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se 

dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não 

provido.” (STJ – AgInt no AREsp 1264411/ES AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2018/0062063-8, Relator: Ministro 

GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 – PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: –> DJe 24/05/2019) Assim, como pode e 

cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais 

contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria. 

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada não verifico 

elementos plausíveis para seu acolhimento, haja vista que a parte 

executada pretende discutir a ilegitimidade passiva das executadas, ante 

a cumulação das execuções, devendo ser cada uma adstrita à sua dívida, 

bem como, a ausência de liquidez dos títulos e o excesso de execução, 

pois, cobrados valores superiores ao devido, sendo matérias 

dependentes de dilação probatória, ou seja, cabível apenas e tão somente 

em sede de embargos (artigo 917, inciso III, CPC). Pois bem, entendo que 

no presente caso é de se reconhecer a preclusão, apesar de se tratar de 

incidente processual, não é possível a oposição de sucessivas exceções 

de pré-executividade com alegações diversas, haja vista que todas as 

teses devem ser apresentadas pela parte excipiente na mesma 

oportunidade, ou seja, na primeira possibilidade. Desse modo, operou-se a 

preclusão consumativa, que obsta a prática, pela parte, por mais de uma 

vez, de um mesmo ato processual, salvo na hipótese de fato 

superveniente, que não é o presente caso. Sobre o tema, a jurisprudência 

assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO GUERREADA REJEITOU A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – Interposição da primeira exceção marca a 

preclusão consumativa, não sendo possível a rediscussão, ou discussão 

de outra questão não deduzida no momento oportuno. Não se conhece do 

recurso interposto.” (TJ-SP - AI: 20172323020198260000 SP 

2017232-30.2019.8.26.0000, Relator: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 

12/06/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

17/06/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUNDA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA PELO 

AJUIZAMENTO DA PRIMEIRA EXCEÇÃO – Contrariedade, também, aos 

princípios da segurança jurídica, efetividade e celeridade processual. A 

exceção consiste em uma construção doutrinário-jurisprudencial, de 

cognição caracteristicamente limitada, criada como alternativa menos 

onerosa à via dos embargos do devedor e garantia do Juízo, exigindo, 

portanto, contornos restritos em sua aplicação. Precedentes. Mantém-se a 

decisão que não conheceu, de plano, do incidente. – Recurso 

desp rov ido . ”  (TJ -SP  -  A I :  2041671082019 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2041671-08.2019.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 04/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

REITERAÇÃO DO INCIDENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A 

exceção de pré-executividade afigura-se como instrumento processual 

idôneo à oposição de matérias reconhecíveis de ofício pelo julgador, que 

independam de dilação probatória, conforme dispõe a Súmula n. 393 do 

Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania, desde longa data, 

firmou a compreensão, mediante recurso especial repetitivo, de que a 
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exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultanemante 

dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, isto é: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória (REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, Data do Julgamento: 04/05/2009). 2. Nessa linha de 

raciocínio, a exceção de pré-executividade é uma via excepcional e 

célere, visto que exige do julgador apenas a formação do contraditório 

(caso a matéria ali vertida admita o seu recebimento). Dessa forma, não se 

pode aceitar interposições sucessivas do incidente, pretendendo a parte, 

em cada uma delas, alegar diferentes matérias de defesa, notadamente... 

quando passíveis de arguição desde a primeira oportunidade, restando 

evidenciada a preclusão consumativa. Não havendo comprovação da 

ocorrência de qualquer situação excepcional a amparar a interposição da 

segunda exceção de pré-executividade, insinuando seu caráter 

procrastinatório, não se há falar na sua admissão. Manutenção da decisão 

atacada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70078792348, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado 

em 14/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUNDA EXCEÇÃO DE 

PRÉ -EXECUTIVIDADE – Rejeição do incidente – Alegação de quitação de 

parte da dívida ligada à questão de ilegitimidade ad causam passiva e de 

inocorrência de condição para a exequibilidade – Questões exorbitantes 

da via impugnativa eleita – Necessidade de embargos à execução – 

Decisão mantida – Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 

20707815720168260000 SP 2070781-57.2016.8.26.0000, Relator: Correia 

Lima, Data de Julgamento: 08/05/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 12/05/2017) Deste modo, conclui-se que a presente 

exceção deve ser rejeitada de plano, ante a preclusão consumativa. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em 

REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (id.23969884). Deixo de 

condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie. Neste sentido, 

segue o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINAIS EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

MATÉRIAS VEICULADAS NA EXCEÇÃO QUE NÃO SÃO APRECIÁVEIS DE 

OFÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SE REVELA 

CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ. CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

REJEITADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE 

SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00076581220198190000, 

Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 

22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – GARANTIDORES DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É legitima a manutenção no pólo passivo da 

demanda dos garantidores da integralidade da dívida. Entende a Corte 

Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em 

exceção de pré-executividade rejeitada.”(AI 66150/2011, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 09/05/2012, Publicado no DJE 16/05/2012) Transcorrido o prazo 

recursal, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente, via seu 

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

de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de 

abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000277-17.2017 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: Martins de Oliveira Comércio de 

Colchões, Carlos Roberto Américo e Rogério Américo. Vistos, etc... 

MARTINS DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE COLCHÕES, via seu bastante 

procurador, ingressou com ‘Exceção de Pré-Executividade’ nos presentes 

autos que lhe move BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificado, 

pelos fatos elencados no (id.25218050), aduzindo, em suma, que “o 

Exequente não cumpriu os requisitos do art. 798, não comprovando em 

juízo que se verificou a condição (inadimplemento das parcelas) para 

propositura da ação. Aliás, não há nos autos nem um documento 

demonstrando que o débito esteja realmente vencido (o que sequer será 

discutido pelo Executado, por tratar-se de mérito) posto não haver juntado 

comprovante de envio de cobrança por meio de correspondência ao 

endereço do autor ou qualquer outro meio de comunicação/prova hábil a 

sustentar sua alegação; Por seu turno, o art. 801 regula que verificando 

que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, o que não fora realizado no presente caso, dando-se 

prosseguimento ao processo executório e tornando-o NULO!; verificada a 

NULIDADE DA EXECUÇÃO nos termos do art. 803, inciso III, do CPC requer 

a EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO conforme art. 485, 

inciso VI e X, também do CPC, devendo-se tornar nulos todos os atos 

expropriatórios realizados devolvendo-se ao Executado, eventual quantia 

erroneamente constrita.” Instada a se manifestar, a parte excepta 

procurou rechaçar as alegações da parte excipiente no (id.26305557), 

nos seguintes termos “que a excipiente/executada pretende utilizar-se de 

um remédio processual indevido, quando argüi matéria que só pode ser 

discutida em sede de embargos. Sua pretensão não pode ser acolhida por 

esse Juízo com o objetivo de transformar a exceção de pré-executividade 

em processo contraditório. Diante do exposto, o Banco Exeqüente, 

respeitosamente requer a Vossa Excelência, digne-se em julgar totalmente 

IMPROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade”, vindo-me conclusos. D 

E C I D O: O objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar 

notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento 

válido do processo de execução. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento pacífico em aceitar a apresentação da exceção de 

pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, 

o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja 

necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de 

extinção da execução, como se pode observar do seguinte julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

1. “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 

1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não 

há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que o elementos 

de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio 

contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma 

fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 1264411/ES 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL2018/0062063-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de 

Julgamento: 07/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: –> 

DJe 24/05/2019) Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a 

inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual 

civil, passo ao exame da matéria. Analisando a exceção de 

pré-executividade ajuizada não verifico elementos plausíveis para seu 

acolhimento, haja vista que a parte executada pretende ter declarada nula 

a execução, ante a ausência do cumprimento do disposto no artigo 798, 

inciso I, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil, onde “Ao propor a 

execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: c) a 

prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;”, 
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tendo por consequência a aplicação do artigo 803, inciso III do mesmo 

códex (Art. 803. É nula a execução se: III - for instaurada antes de se 

verificar a condição ou de ocorrer o termo.), o que não é o caso dos 

autos. Pois bem, denota-se que a inicial da ação executiva foi, nos termos 

do artigo 319 e artigo 798, incisos I e II do CPC, instruída com a Cédula de 

Crédito Bancário, expedida e celebrada de acordo com a legislação 

vigente (artigo 28 da Lei nº 10.931/04 c/c artigo 784, XII, do Código de 

Processo Civil). Com efeito, frise-se, a Lei nº 10.931/04, instituiu a Cédula 

de Crédito Bancário sob o formato de título de crédito, atribuindo-lhe força 

executiva, eis o disposto no artigo 28, caput, da Lei nº 10.931/04: “Art. 28. 

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa 

dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, 

seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos 

extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 

Portanto, referido contrato atende ao comando previsto no artigo 784, 

inciso XII do CPC, que autoriza a execução de títulos que, por expressa 

disposição, a lei atribuir força executiva. Ademais, a própria cédula de 

crédito bancária, devidamente assinada pelas partes, possui cláusula 

específica sobre o vencimento antecipado do débito (cláusula 6 – 

id.4623897, pág.6), não havendo que se falar em ausência da verificação 

da condição ou de ocorrer o termo, mesmo porque, a parte executada 

reconhecera e confessara o débito no acordo formalizado no 

(id.8211048). Sobre o tema, a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE DESACOLHIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. No caso dos autos, não há falar 

em infringência ao artigo 798, inciso I, alínea ‘c’, do CPC/15, por suposta 

ausência de comprovação de prova da ocorrência da condição ou termo, 

ou em nulidade por infringência ao artigo 803, alínea III e parágrafo único, 

do mesmo diploma legal, porquanto a cláusula controversa não impõe 

condição ao cumprimento da obrigação constante no termo de confissão 

de dívida. Assim, é de ser mantida a decisão exarada na origem, por seus 

próprios fundamentos. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, 

Nº 70081829269, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – JUNTADA DE 

PLANILHA DETALHADA DO DÉBITO COBRADO – DEMONSTRADA A 

CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EXECUTADA. 1. 

Discute-se no presente recurso a nulidade da ação de execução proposta 

pelo banco-agravado contra a empresa-agravante. 2. A análise sobre a 

certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada é considerada 

matéria de ordem pública, e, por isso, pode ser analisada em sede de 

exceção de pré-executividade, e, até mesmo, ser suscitada por simples 

petição. 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º, do 

art. 28, da Lei nº 10.931, de 02/08/2004. 4. No caso, o 

exequente-agravado junta planilha de cálculo especificando os valores 

cobrados na cédula de crédito bancário, conforme previsto no artigo 28 da 

Lei n. 10.931, de 02/08/2004 e no contrato celebrado entre as partes. 

Portanto não há nulidade no processo de execução, tendo em vista que 

demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação executada. 5. 

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS - AI: 

14081158820188120000 MS 1408115-88.2018.8.12.0000, Relator: Des. 

Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 31/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- 

EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CABIMENTO (ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC/2015). AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. ILEGALIDADE NA 

COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS NÃO 

APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 

CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO 

VERIFICAÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. ART. 28, DA LEI N.º 

10.931/2004.REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. 

ABUSIVIDADE.INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO.AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM 

JULGADO.CONTINÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 

RECONHECIMENTO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1. (...). 4. Nos 

termos do art. 28, "caput", da Lei n.º 10.931/2004, "A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro 

certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 

devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 

corrente". 5. É lícita a cláusula que estipula o vencimento antecipado do 

débito em caso de inadimplemento contratual. 6. (...) 7. A "suspensão do 

processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação 

revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar 

garantido o juízo" (AgRg no AREsp 578.750/RJ, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 

29/09/2015). 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa 

parte, não provido.” (TJ-PR - AI: 15788059 PR 1578805-9 (Acórdão), 

Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 23/11/2016, 15ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 1933 01/12/2016)(Supressão e grifo 

nossos) Deste modo, conclui-se que a presente exceção deve ser 

rejeitada de plano, ante o não preenchimento do disposto no artigo 803, 

inciso III do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie hei por bem em REJEITAR a ‘Exceção de 

Pré-executividade’ de (id.25218050). Deixo de condenar em honorários, 

eis que incabíveis à espécie. Neste sentido, segue o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COTAS CONDOMINAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS VEICULADAS NA 

EXCEÇÃO QUE NÃO SÃO APRECIÁVEIS DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO SE REVELA CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA 393 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO. 

PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” 

(TJ-RJ - AI: 00076581220198190000, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA 

ABICAIR, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEITADA – GARANTIDORES DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NÃO 

CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DA CORTE 

ESPECIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É legitima a manutenção 

no pólo passivo da demanda dos garantidores da integralidade da dívida. 

Entende a Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários 

advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.”(AI 66150/2011, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/05/2012, Publicado no DJE 16/05/2012) Transcorrido 

o prazo recursal, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente, 

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

requeira o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000316-48.2017.8.11.0003 Vistos, etc... Cumpra-se a decisão exarada 

pela digna Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1010159-12.2017.8.11.0000, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, expedindo-se o necessário. Registre-se que na r. decisão 

superior de (fls.212/216) restou deferida a tutela recursal vindicada, 

devendo ser cumprida a venerável decisão superior. Mantenho a decisão 

hostilizada por seus próprios fundamentos. As informações foram 

encaminhadas, nesta data, via ‘Malote Digital’. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis, 05 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Ofício nº 

082/2017/Gab. Rondonópolis, 05 de outubro de 2017. Excelentíssima 

Senhora Desembargadora: Em resposta à requisição data de 28 de 

setembro de 2017, onde Vossa Excelência solicita informações no Agravo 

de Instrumento n° 1010159-12.2017.8.11.0000, sendo Agravante 

MARCELO ZANDONADI e Agravado GUSTAVO PATRIOTA, temos a 

informar: A decisão hostilizada é de conhecimento integral de Vossa 

Excelência, sendo certo que, após a chegada do ofício requisitório das 

informações, novamente verifiquei-a, concluindo pela sua manutenção por 

seus próprios e jurídicos fundamentos na data de hoje. Assim, mesmo 

diante dos argumentos levados a efeito pela Agravante, tenho comigo que 

a decisão deve ser mantida, pois ao ser proferida, foram observadas as 

normas atinentes à espécie. Comunico, outrossim, que o agravante 

cumpriu o disposto no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, conforme 

informa a certidão de (fl.217). Por fim, nesta data, determinamos o 

cumprimento da respeitável decisão proferida por Vossa Excelência. São 

estas, em síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, com 

referência ao agravo de instrumento mencionado no preâmbulo, 

assinalando que me encontro a vossa disposição para outros 

esclarecimentos, se necessários. Respeitosamente. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. À Excelentíssima Senhora 

Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO Relator do 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010159-12.2017.8.11.0000 

Tribunal de Justiça – Cuiabá/MT.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCIPRI - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME (REU)

CELIO ROBERTO SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO JAIME CIPRIANI OAB - RS71309 (ADVOGADO(A))

JAIME CIPRIANI JUNIOR OAB - RS68203 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONAS DIAS SANDES (TESTEMUNHA)

LIVIO CARLOS BERTO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005214-07.2016.8.11.0003 Vistos etc... PONTUAL LOCAÇÃO E 

TRANSPORTE LTDA , com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de TRANSCIPRI - 

TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME E CÉLIO ROBERTO SILVEIRA. 

Devidamente citados, apresentara contestação apenas a ré Transcipri - 

Transporte de Cargas Ltda Me, denunciando à lide a seguradora Mapfre 

Seguros Gerais S.A. e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou-a, anuindo com a denunciação, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Inicialmente, em face à alegação de conexão (id.22369595, item 

III, pág.3), determino a intimação da empresa requerida, para que no prazo 

de (10) dez dias, traga aos autos cópia das iniciais, despacho inicial e 

defesas dos processos que tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Bento Gonçalves-RS. De outro lado, ante a denúncia da lide pela ré no 

(id.22369595, item II, pág.3), no prazo de defesa (artigo 126, CPC), 

determino a citação da parte denunciada, para contestar, no prazo legal. O 

denunciante deverá providenciar a citação na forma e nos prazos 

referidos no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem 

efeito a denunciação. Havendo apresentação de defesa pela denunciada, 

dê-se vista às partes, para manifestação no prazo de (10) dez dias. Após 

devidamente regularizado o feito, intimem-se as partes, via seus 

procuradores, para que no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem 

interesse em conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012670-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN ADELAIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012670-37.2018.8.11.0003 Vistos etc... VIVIAN ADELAIRA DA SILVA, 

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

presente ação em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. Devidamente 

citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, retifique-se 

o polo passivo da lide, conforme requerido no (id.20888462, pág.2, item 1). 

De outro ponto, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008239-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO PONTES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008239-57.2018.8.11.0003 Vistos etc... LUIZ FRANCISCO PONTES, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO AGIBANK S/A. Devidamente 

citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino à 

serventia para que retifique o valor atribuído a causa, em consonância 

com o petitório de (id.16114184). Como regra, a impugnação ao valor da 

causa deve oferecer elementos concretos para que se avalie a 

adequação entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico do 

pedido. Ademais, deve o valor da causa guardar relação com o proveito 

econômico perseguido pela parte com eventual procedência do pedido 

formulado. Por seu turno, aquele que impugna o valor atribuído à causa 

deve trazer elementos concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No 

caso, o réu impugna o valor atribuído à demanda, deixando de informar o 

valor que entende que deve ser atribuído, resumindo o pleito ao fato do 

valor dado à causa ser base de cálculo para as custas que terá que 

recolher para acesso à via recursal, não vislumbrando motivos reais e 

preponderantes para o seu acolhimento, assim, rejeito-a. De outro lado, 

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

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

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

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

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

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

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013234-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIA BORGES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1013234-16.2018.8.11.0003 Vistos etc... ADIA BORGES FERREIRA, com 

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

presente ação em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRA S.A. Devidamente 

citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino à 

serventia para que retifique o polo passivo da lide, conforme requerido no 

(id.21616961, pág.2, item 1). Como regra, a impugnação ao valor da causa 

deve oferecer elementos concretos para que se avalie a adequação entre 

o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico do pedido. Ademais, 

deve o valor da causa guardar relação com o proveito econômico 

perseguido pela parte com eventual procedência do pedido formulado. Por 

seu turno, aquele que impugna o valor atribuído à causa deve trazer 

elementos concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No caso, o réu 

impugna o valor atribuído à demanda, deixando de informar o valor que 

entende que deve ser atribuído, resumindo o pleito ao fato do valor dado à 

causa ser base de cálculo para as custas que terá que recolher para 

acesso à via recursal, não vislumbrando motivos reais e preponderantes 

para o seu acolhimento, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em 

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

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 
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pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003713-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NUNES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003713-13.2019.8.11.0003 Vistos, etc... FLAVIO NUNES OLIVEIRA, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A.. Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, em sede de preliminar, aduz o réu a 

inépcia da inicial, ante o não preenchimento do disposto no artigo 330, §2º 

e §3º do Código de Processo Civil, devendo a ação ser extinta nos termos 

do artigo 485, inciso IV do mesmo códex, entretanto, verificando a exordial 

denota-se claramente o cumprimento dos requisitos, não havendo, 

portanto, nenhum elemento plausível para seu acolhimento. Ademais, 

analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não vislumbro 

nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a parte ré 

não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar com as 

despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua família. Ante 

o exposto, rejeito-as. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007006-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007006-25.2018.8.11.0003 Vistos etc... ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO 

ROCA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A.. Devidamente citado, apresentara contestação, a 

qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D 

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

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 
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deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006000-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (AUTOR(A))

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006000-46.2019.8.11.0003 Vistos etc... ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO E 

ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JÚNIOR, com qualificação nos autos, via 

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

BANCO BRADESCO S.A. Devidamente intimado, apresentara defesa, a 

qual restou impugnada pela parte embargante, vindo-me os autos 

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

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013368-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013368-43.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ADRIANO DE SOUZA VITOR, 

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

presente ação em desfavor de BANCO DO BRASIL SA. Devidamente 

citado, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

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

Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. Em sede de preliminar, pugna o réu para que a 

ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão da parte autora 

não ter demonstrado o fato de haver irregularidade praticada contra as 

regras contratuais, porém, a preliminar não pode prevalecer, pois, o pleno 

acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal de 1988, não podendo, portanto, ser violado o princípio da 

legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF) àquele que se sentir 

prejudicado, deste modo, refuto-a. De outro lado, com a entrada em vigor 

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

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 
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354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004775-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004775-59.2017.8.11.0003 Vistos etc... RONEY LOPES DE AMORIM, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO PAN S.A. Devidamente citado, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014266-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1014266-22.2019.8.11.0003 Vistos etc... KLEBER PERES DA SILVA, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO PAN S.A. Devidamente citado, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 
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objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006163-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA BARBOSA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006163-26.2019 Ação: Declaratória de Nulidade de Contrato Autora: 

Wanderlea Barbosa Ramos. Réu: Banco BMG S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos da manifestação de (id.27093813), recebo o 

Incidente de Falsidade interposto pela autora e com fulcro no artigo 432 do 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte ré que 

apresentou o documento (id.22882052), a responder no prazo de (15) 

quinze dias, ciente de que não se procederá ao exame pericial, se esta 

concordar em retirar o documento e a parte contrária não se opuser ao 

desentranhamento. Cumprida a determinação supra, dê-se vista à autora 

para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008204-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA PRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA OAB - DF21695 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008204-63.2019.8.11.0003 Vistos, etc... VIVIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA 

PRETO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de UNIC EDUCACIONAL 

LTDA (EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.). Devidamente 

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

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

Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. No que tange à impugnação ao valor da causa, 

tenho para mim que a pretensão da parte ré não deve ser acolhida, senão 

vejamos: Em nosso ordenamento jurídico, o valor da causa está 

disciplinado a partir do artigo 291 do CPC, o qual determina que: "A toda 

causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível". O valor da causa corresponde, pois, à 

apreciação ou equivalência monetária da causa e, no dizer de Hélio 

Tornaghi: "por valor da causa deve entender-se o quantum, em dinheiro, 

correspondente ao que o autor pede do réu. Trata-se, portanto, de valor 

econômico ou, melhor ainda, financeiro. É a estimativa em dinheiro" 

(Comentários ao Código de Processo Civil/2ª Edição, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 2º v., 1978, p. 256). E continua o festejado autor: "para 

determinar o valor da causa é necessário conjugar o objeto imediato do 

pedido (petitum) e a razão de pedir, ou melhor, a relação jurídica em que o 

pedido se baseia (causa petendi). O pedido sozinho poderia indicar 

apenas um gênero; a causa de pedir é que dá a diferença específica e, 

destarte, individualiza a causa". Como regra, a impugnação ao valor da 

causa deve oferecer elementos concretos para que se avalie a 

adequação entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico do 

pedido. Ademais, deve o valor da causa guardar relação com o proveito 

econômico perseguido pela parte com eventual procedência do pedido 

formulado. Por seu turno, aquele que impugna o valor atribuído à causa 

deve trazer elementos concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No 

caso, o réu impugna o valor atribuído à demanda, deixando de informar o 

valor que entende que deve ser atribuído, resumindo o pleito ao fato de 

que o valor da causa ofende aos artigos 5º, 291 e 292, do Código de 

Processo Civil, requerendo que o juízo arbitre-o corretamente, a teor do 

que prescreve o §3º, do artigo 292, do mesmo diploma legal, entretanto, tal 

pretensão não tem condão a prosperar, pois, mencionada valoração 

condiz com a pretensão econômica da autora, deste modo, refuto-a. De 

outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010556-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA LOPES MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1010556-91.2019.8.11.0003 Vistos etc... ANA CRISTINA LOPES 

MONTEIRO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de UNIC EDUCACIONAL 

LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

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

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

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

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

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

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

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1013744-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SCUDELLER DOURADOS (AUTOR(A))

PAULO FRANCISCO DOURADOS (AUTOR(A))

JEFFERSON BRAUN DOURADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT19713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MORAES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013744-29.2018.8.11.0003 Ação: DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

NEGÓCIO JURÍDICO Autores: PAULO FRANCISCO DOURADOS E OUTROS. 

Réu: LEANDRO MORAES FERREIRA. Vistos etc... PAULO FRANCISCO 

DOURADOS, ALINE SCUDELLER DOURADOS E JEFFERSON BRAUN 

DOURADOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de LEANDRO MORAES 

FERREIRA. Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino a intimação da parte ré, via 

seu bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, recolha 

as custas processuais da reconvenção, sob pena de desconsideração do 

pedido. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013532-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES MONIQUE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1013532-08.2018.8.11.0003 Vistos etc... TRANSPORTES MONIQUE LTDA, 

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

presente ação em desfavor de MARTELLI TRANSPORTES LTDA E 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Devidamente citados, apresentaram 

contestações, as quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007166-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007166-50.2018.8.11.0003 Vistos etc... LUIZ ANTONIO OLIVEIRA, com 

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

presente ação em desfavor de ARISTOTELES CADIDE DA SILVA E 

BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citados, apresentaram 

contestações, as quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012757-90.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC VIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA (REU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA MADLUM OAB - SP296059 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012757-90.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ISAAC VIANA DE SOUZA, com 

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

presente ação em desfavor de SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, J. VIRGÍLIO IMÓVEIS LTDA E KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. Devidamente citados, apresentaram contestações - 

Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda e J. Virgílio Imóveis Ltda e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, restando a ré 

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda inerte, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a impugnação à 

assistência judiciária gratuita apresentada pela Solida Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, não vislumbro nenhum motivo preponderante para 

acolhê-la, haja vista que a parte ré não demonstrou que a parte autora 

possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar 

seu sustento e de sua família, assim, rejeito-a. De outro lado, com a 

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

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010500-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GULLA'S RESTAURANTE E SUSHI BAR LTDA ME - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO VILLA CAFE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FERNANDES DE ARAUJO OAB - MG157200 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010500-92.2018.8.11.0003 Vistos, etc... INDUSTRIA E COMÉRCIO VILLA 

CAFE LTDA - ME, via seu bastante procurador, nos autos da Ação de 

‘Indenização por Negativação Indevida c/c Declaração de Inexistência de 

Débito’, que lhe move DIVINA GULLA'S RESTAURANTE E SUSHI BAR LTDA 

ME - ME, devidamente qualificado, ingressou nos autos com pedido de 

assistência judiciária gratuita, impugnação à assistência conferida à 

autora, preliminar de incompetência territorial e pedido contraposto em sua 

peça de defesa, vindo-me conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando 

a preliminar de incompetência territorial do juízo, não verifico nenhum 

elemento plausível para acolhê-la, haja vista que no presente caso a 

empresa autora é considerada consumidora, devendo ter facilitada a 

defesa de seus direitos. Neste sentido a jurisprudência assente que: 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS 

PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. Conforme determina o artigo 2º do CDC, 

a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora. Para tanto, basta 

que adquira ou utilize o produto ou serviço como destinatária final. 

Estabelece o CDC (art. 6º, inciso VIII) como direitos básicos do 

consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Sendo assim, a 

experiência comum é suficiente para concluir que não se espera que um 

estabelecimento comercial, atuante no ramo de prestação de serviços, 

possua os meios necessários em demonstrar a efetiva utilização dos 

serviços de telefonia. A simples alegação de que a cobrança é devida em 

razão de os serviços terem sido utilizados, não elide o ônus da empresa 

de telefonia em comprovar o efetivo uso desse serviço. Apelação 

conhecida e não provida."(TJ-DF - APC: 20110111910973 DF 

0047153-74.2011.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 22/10/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/11/2014 . Pág.: 145) Ante o exposto, rejeito-a. 

Ademais, analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita 

concedida em favor da parte autora, não verifico como possa prosperar, 

haja vista que a requerida não logrou êxito em comprovar que a empresa 

requerente possui condições de custear as despesas processuais, sem 

prejuízo da manutenção de suas atividades, assim, mantenho o benefício. 

Verificando o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela ré e examinando os documentos acostados na peça 

defensiva, não vislumbrei a mínima possibilidade de seu deferimento, 

considerando o vultoso patrimônio declarado pela mesma em seu balanço 

patrimonial, ressaltando o expressivo valor taxado como "receita bruta 

venda-filial", no importe de R$2.011.614,58 (dois milhões e onze mil e 

seiscentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), deste modo, 
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indefiro. Em relação ao pleito contraposto formulado pela parte ré em sua 

defesa, procedimento este, que era admitido apenas em feitos de rito 

sumário que, por sua vez, com o advento do Novo Código de Processo 

Civil restou excluído, portanto, totalmente descabido o pedido contraposto 

em ações de rito ordinário, podendo a parte ingressar apenas com 

reconvenção, em consonância com o disposto no artigo 343 do NCPC 

(artigo 315 do antigo CPC). Neste sentido a jurisprudência assente que: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO. DANOS MORAIS ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO. RITO 

ORDINÁRIO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. - Ausente nos autos a 

demonstração de efetiva prestação de serviços que justifique a origem da 

emissão da duplicata, apresenta-se a mesma sem lastro legal e, portanto, 

o protesto é indevido. - Em razão da tramitação do feito sob o rito 

ordinário, não é possível o conhecimento de pedido contraposto de 

condenação do autor por danos morais apresentado em contestação. Tal 

pretensão deveria ter sido formulada em sede de reconvenção.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.11.305977-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur 

Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016) (Grifo nosso) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO 

RITO SUMÁRIO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO COM 

PEDIDO CONTRAPOSTO. MODIFICAÇÃO DO RITO PELO JULGADOR. RITO 

ORDINÁRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO ADMITIDO COMO RECONVENÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70043410620, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Des. Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 27/10/2011) (Grifo nosso) 

Assim, condiciono o recebimento do pedido formulado pela parte ré, como 

reconvenção (artigo 343 do NCPC), ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de (15) quinze 

dias, sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, com a 

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

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003957-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA ALVES OAB - 694.175.121-53 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NUNES MORENO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003957-73.2018.8.11.0003 Vistos etc... ROO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

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

presente ação em desfavor de MARCELO NUNES MORENO. Devidamente 

citado, apresentara embargos monitórios, o qual restou impugnado pela 

parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, em 

sede de preliminar, aduz o réu a inépcia da inicial, ante o não 

preenchimento do disposto no artigo 330, inciso III c/c artigo 700, § 3º, 

ambos do Código de Processo Civil, devendo a ação ser extinta sem 

resolução de mérito, entretanto, verificando a exordial denota-se 

claramente o cumprimento dos requisitos, não havendo, portanto, nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, assim, rejeito-a. No que tange à 

alegação de hipossuficiência, hei por bem em determinar a intimação da 

parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze 

dias, comprove o preenchimento dos requisitos necessários à concessão 

das benesses da assistência judiciária gratuita, acostando aos autos 

documentos que corroborem com sua alegação, em consonância com o 

disposto no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. De outro lado, com 

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

Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais do 

processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

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

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

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

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

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 
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com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005728-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CARRAFA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA LUGATO OAB - GO44608 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005728-23.2017.8.11.0003 Vistos etc... TATIANA CARRAFA, com 

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

presente ação em desfavor de COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE 

GOIAS. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a preliminar de incompetência absoluta do juízo, 

não verifico nenhum elemento plausível para acolhê-la, devendo ser 

aplicado ao presente caso o disposto no artigo 53, inciso V do Código de 

Processo Civil, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da 

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

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004144-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004144-81.2018.8.11.0003 Vistos etc... GILBERTO GONCALVES DE 

SOUZA , com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de COMANDO DIESEL 

TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI. Devidamente citada, apresentara 

contestação, denunciando à lide a seguradora BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S.A. e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou-a, anuindo com a denunciação, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Ante a denúncia da lide pela ré no (id.15876697, item 2.1), no 

prazo de defesa (artigo 126, CPC), determino a citação da parte 

denunciada, para contestar, no prazo legal. O denunciante deverá 

providenciar a citação na forma e nos prazos referidos no artigo 131 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. 

Havendo apresentação de defesa pela denunciada, dê-se vista às partes, 

para manifestação no prazo de (10) dez dias. Após devidamente 

regularizado o feito, intimem-se as partes, via seus procuradores, para 

que no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem interesse em 

conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003359-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA LIMA OAB - MT4272-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003359-22.2018.8.11.0003 Vistos etc... GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação, a 

qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D 

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

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 
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seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

MOTO CAMPO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002405-73.2018.8.11.0003 Vistos etc... MARCOS SOARES SANTOS, 

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

presente ação em desfavor de MOTO CAMPO LTDA E ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestações, as quais restaram impugnadas pela parte 

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

de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Moto Campo Ltda, não 

vislumbro como possa prosperar, haja vista que o artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina 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." E, ainda que o contrato de consórcio tenha sido 

firmado só entre o autor e a administradora do Consórcio Nacional Honda, 

todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços 

devem ser solidariamente responsabilizados, nos termos do artigo 7º, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, decorrente, daí, sua 

legitimidade passiva para a causa. Sobre o tema, a jurisprudência assente 

que: “LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Consórcio – Motocicleta - 

Ação julgada extinta com relação à concessionária – Insurgência pela 

autora – Acolhimento – Empresas, administradora do consórcio e 

concessionária, que se coligaram para a captação de cotas de consórcio 

e para a entrega das motocicletas, obtendo proveito econômico em 

decorrência disso - Responsabilidade solidária das parceiras pelos danos 

causados ao consumidor, a teor do contido no art. 7º, parágrafo único, do 

CDC – Precedentes - Sentença reformada no ponto, a fim de reconhecer a 

legitimidade passiva da corré MOTO SNOB e, consequentemente, sua 

responsabilidade solidária – Honorários recursais devidos à autora e 

elevados em mais R$ 1.000,00 (art. 85, §§ 1º, 2º e 11, CPC)– Recurso 

provido.” (TJ-SP 10033566120168260604 SP 1003356-61.2016.8.26.0604, 

Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 17/11/2017, 12ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2017) No mesmo diapasão, não 

há que se falar em ilegitimidade passiva da ré Administradora Consórcio 

Nacional Honda, diante da cessão dos direitos e obrigações decorrentes 

do contrato, ficando a cobrança do saldo devedor sob a responsabilidade 

da seguradora Mapfre Brasil Seguros, pois, conforme sucinta análise das 

cláusulas acostadas no (id.14391343), não se confirma a alegação 

relativa ao presente caso. Ante o exposto, rejeito-as. No que tange ao 

pleito de denunciação à lide da Seguradora Mapfre Brasil Seguros, 

denota-se que não restou comprovada nenhuma das hipóteses elencadas 

no artigo 125 do Código de Processo Civil, assim, refuto-a. Com a entrada 

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

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

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

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

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

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

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

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

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

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

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

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

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

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

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

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

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

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

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

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

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

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

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

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

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

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007281-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007281-71.2018.8.11.0003 Vistos, etc... PATRICIA NAYANNE GOMES DE 

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

com a presente ação em desfavor de DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVE ELETRODOMÉSTICOS S/A. 

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

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

O: Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, 

não vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que 

a parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva 

aventada pela ré, não vejo como possa acolhê-la, haja vista que a 

legislação consumerista estabelece em seu artigo 7º, parágrafo único, a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes inseridos na cadeia 

de fornecimento e intermediação do produto/serviço, ademais, em seu 

artigo 14, assente 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". Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO E CRÉDITO CONCEDIDOS 

NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTERMEDIAÇÃO E PARCERIA 

EMPRESARIAL. COMERCIANTE E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE 

INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. 

LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO FORNECEDOR. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE 

PÓS-DATADO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SÚMULA 370 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Trata-se de relação jurídica submetida aos princípios e 

regramentos providos pelo Código de Defesa do Consumidor. A 

legitimidade passiva das recorrentes, LOSANGO PROMOÇÕES VENDAS 

LTDA e HSBC BANK BRASIL S.A., instituições financeiras que atuam de 

forma conjunta na concessão de crédito (fl. 18), decorre do princípio da 

solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito 

do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, sendo 

evidente que atuam, entre si, de forma complementar, e também aliadas ao 

fornecedor direto/comerciante, em regime de parceria, integrando uma 

mesma rede ou cadeia de fornecimento de serviços, conclusão que se 

extrai, sobretudo, das disposições encetadas no instrumento de fl. 18. 

Preliminar de ilegitimidade passiva, agitada por ambas as apelantes, 

rejeitada. 2. À luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu art. 14, o fornecedor de serviços possui responsabilidade objetiva, 

abstraída, com isso, a perquirição de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores, salvo se provada a ocorrência de uma das 

excludentes, elencadas no § 3º, incisos I e II, do referido dispositivo legal. 

(...)."(TJ-DF - ACJ: 20130710312728 DF 0031272-68.2013.8.07.0007, 

Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 

22/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/07/2014 . Pág.: 256) (Supressão 

nossa) Com relação à alegação de inépcia da inicial, também, não vejo 

elementos contundentes para atendê-la, pois, cumpridos os requisitos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

refuto-as. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003541-08.2018.8.11.0003 Vistos etc... SOLANGE DE CARVALHO, com 

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

presente ação em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA E TUIUTUR 

TURISMO E VIAGENS LTDA. Devidamente citadas, apresentaram 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 
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autos conclusos. D E C I D O: Analisando a preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré – CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.-, não 

vejo como possa acolhê-la, haja vista que a legislação consumerista 

estabelece em seu artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 25, a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes inseridos na cadeia 

de fornecimento e intermediação do produto/serviço. Neste sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC E DEMAIS 

INTERMEDIÁRIAS DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NOS 

TERMOS DO ART. 14 DO CDC. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DAS 

PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTO CAPAZ DE AFASTAR, 

NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AGÊNCIA DE 

TURISMO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FRUSTRAÇÃO 

DOS PLANOS DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.” (Recurso 

Cível, Nº 71009129552, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 04-02-2020)

(Grifo nosso) Ante o exposto, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em 

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

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001844-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GORETI DA SILVA CARRASCO (AUTOR(A))

ADRIANA DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

CLEUZA BORGES FILHO (AUTOR(A))

LUZIA JHENNIFFER FILHO MOREIRA (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:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001844-15.2019.8.11.0003 Vistos etc... CLEUZA BORGES FILHO, LUZIA 

JHENNIFFER FILHO MOREIRA, SONIA GORETE DA SILVA CARRASCO E 

ADRIANA DE SOUZA MACHADO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 

Devidamente citadas, apresentaram contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Analisando 

as preliminares de ilegitimidade passiva aventadas pelas requeridas, não 

vejo como possa acolhê-las, haja vista que a legislação consumerista 

estabelece em seu artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 25, a 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes inseridos na cadeia 

de fornecimento e intermediação do produto/serviço. Neste sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC E DEMAIS 

INTERMEDIÁRIAS DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NOS 

TERMOS DO ART. 14 DO CDC. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DAS 

PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTO CAPAZ DE AFASTAR, 

NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AGÊNCIA DE 

TURISMO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FRUSTRAÇÃO 

DOS PLANOS DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.” (Recurso 

Cível, Nº 71009129552, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 04-02-2020)

(Grifo nosso) Ante o exposto, rejeito-as. De outro lado, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 
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respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A J FACCHINI COMERCIO DE OCULOS LTDA - ME (REU)

REDE CHECK EX COMERCIO E SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

JANAINA CARDIA TEIXEIRA OAB - SP287863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1000191-12.2018.8.11.0003 Vistos etc... GEOVANE DE SOUZA COSTA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de A J FACCHINI COMERCIO DE OCULOS 

LTDA - ME E REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Devidamente 

citados, apresentaram contestações, as quais restaram impugnadas pela 

parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004015-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA LOURENCETTI PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004015-76.2018.8.11.0003 Vistos, etc... THALITA LOURENCETTI 

PINHEIRO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de J.C.P. DE SOUSA & CIA 

LTDA - EPP E ITAÚ UNIBANCO S.A. Devidamente citados, apresentaram 

contestações e, instada a se manifestar, a parte autora permanecera 

inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a 

impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo banco réu, 

não vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que 

a parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, bem como, de suas atividades empresárias, assim, refuto-a. No 

que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela primeira ré, não 

vejo como possa acolhê-la, haja vista que se tratando a requerente de 

microempresária, caso em que, sabidamente, não há separação entre o 

patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, impõe-se reconhecer a 

legitimidade da pessoa física para figurar no polo ativo da presente 

relação jurídico-processual. Neste sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE 

CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR - 

MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL - INEXISTÊNCIA DE DUAS PESSOAS 

DISTINTAS: UMA FÍSICA E UMA JURÍDICA - PERSONALIDADE NATURAL 

DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - LEGITIMIDADE ATIVA ESCORREITA - 

DUPLICATA - TÍTULO CAUSAL - AUSÊNCIA DE LASTRO SUBJACENTE À 

EMISSÃO DO TÍTULO - COBRANÇA E PROTESTOS INDEVIDOS - DANO 

MORAL QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL PRESENTES - DEVER DE INDENIZAR -VALOR 

DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO.APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJPR - 

9ª C.Cível - AC - 1321274-7 - Curitiba - Rel.: Domingos José Perfetto - 
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Unânime - - J. 30.04.2015) No mesmo diapasão, não assiste razão à 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Itaú Unibanco S.A., haja 

vista que da simples análise dos autos, denota-se clara sua 

responsabilidade. Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. ENDOSSO-MANDATO. O banco 

apresentante é parte legítima para responder pelo título que recebe por 

endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de 

mandatário ou em razão de ato culposo. No caso concreto, as alegações 

da parte-autora são suficientes para legitimar o banco apresentante para 

responder pelo título que recebe por endosso-mandato e o leva a protesto. 

Manutenção da sentença de procedência do pedido. JUNTADA DA 

CERTIDÃO DE PROTESTO. As questões e os fatos não deduzidos pelas 

partes no curso do processo, mas suscitadas apenas em sede de 

apelação, configuram inovação recursal inadmissível. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70080321920, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 11/04/2019). 

Ante o exposto, rejeito-as. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005279-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COELHO DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA MILHOMEM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO COZIN (REQUERIDO)

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005279-65.2017.8.11.0003 Vistos etc... MARCIA APARECIDA MILHOMEM 

DE SOUSA E MÁRCIO COELHO DE SOUSA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de PAULO ROBERTO COZIN E CLÁUDIA AUXILIADORA DE MORAES 

COSTA. Devidamente citados, apresentaram contestações, as quais 

restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006628-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J R FERREIRA EIRELI - ME (REU)

JANICE RIBEIRO FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006628-69.2018.8.11.0003 Vistos etc... BANCO DO BRASIL SA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de J R FERREIRA EIRELI - ME E JANICE 

RIBEIRO FERREIRA. Devidamente citados, apresentaram embargos 

monitórios, o qual restou impugnado pela parte autora, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, em sede de preliminar, aduz a parte ré 

a inépcia da inicial, face ao não preenchimento do disposto no artigo 700, 

§2º do Código de Processo Civil, devendo a ação ser extinta nos termos 

do artigo 485 do mesmo códex, entretanto, verificando a exordial 

denota-se claramente o cumprimento dos requisitos, inclusive, pelo 

documento de (id.14763923), não havendo, portanto, nenhum elemento 

plausível para seu acolhimento, assim, rejeito-a. De outro lado, com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002687-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O 

(ADVOGADO(A))

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002687-77.2019.8.11.0003 Vistos etc... EUCLIDES DE ANDRADE, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES 

TOXICOLÓGICOS LTDA E LABORATÓRIO GASTÃO DE MATOS S/C LTDA 

ME. Devidamente citados, apresentaram contestações, as quais restaram 

impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006400-94.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOACIR PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA (REU)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006400-94.2018.8.11.0003 Vistos etc... ANTONIO MOACIR PINHEIRO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA E MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS 

ELÉTRICAS LTDA. Devidamente citados, apresentaram contestações, as 

quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela requerida - Damasceno Comércio de Materiais para 

Construção Ltda-, não vislumbro como possa prosperar, haja vista que o 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que: "Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, 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." No mesmo diapasão, não carece razão a preliminar aventada 

pela segunda ré, onde aduz a falta de interesse de agir, ante a recusa do 

autor em retirar o produto da assistência técnica, pois, da simples análise 

dos autos denota-se a inexistência do preenchimento dos requisitos do 

artigo 330 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito-as. De 

outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007099-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERICK VINICIUS VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007099-85.2018.8.11.0003 Vistos, etc... HERICK VINICIUS VIEIRA DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de GOL LINHAS AEREAS 

S.A. E DECOLAR.COM LTDA. Devidamente citadas, apresentaram 

contestações e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou as 

defesas, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, 

analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não vislumbro 

nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a parte ré - 

Decolar.com- não demonstrou que a parte autora possui condições de 

arcar com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de 

sua família, assim, rejeito-a. No que tange à preliminar de ilegitimidade 

passiva da ré – Decolar.com-, não vejo como possa acolhê-la, haja vista 

que a legislação consumerista estabelece em seu artigo 7º, parágrafo 

único, artigo 14 e artigo 25, a legitimidade e solidariedade de todos os 

integrantes inseridos na cadeia de fornecimento e intermediação do 

produto/serviço. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: 

“PROCESSUAL CIVIL INDENIZATÓRIA AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO 

CORRÉ INTERMEDIADORA DO PASSAGEIRO E DA COMPANHIA AÉREA 

LEGITIMIDADE DE PARTE RECONHECIDA PRELIMINAR REPELIDA. 

Conquanto atue como mera intermediadora entre o passageiro e a 

companhia aérea, deve ser responsabilizada a operadora de turismo a 

que a corré Decolar.com é equiparada pela falha na prestação dos 

serviços, eis que integrante da cadeia de fornecedores, sendo, portanto, 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PACOTE TURÍSTICO FRUSTRADO INDENIZAÇÃO DANO 

MATERIAL E MORAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ARTS. 14 E 34 DO 

CDC DANO MORAL RECONHECIMENTO COMPENSAÇÃO REDUÇÃO 

IMPERTINÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Respondem os 

prestadores de serviço, independentemente de culpa, e solidariamente, 

pela reparação dos danos causados pela abusiva falha na prestação de 

serviços e pela consequente frustração da expectativa dos contratantes. 

II- Eleito com a observância dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade o valor indenizatório a título de dano moral, impertinente 

a pretensão da corré em sua redução.” (TJ-SP - APL: 

10466693720138260100 SP 1046669-37.2013.8.26.0100, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 03/02/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/02/2015) Ante o exposto, refuto-a. De outro lado, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 
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Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007739-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LEMES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVEIRA E SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VIACAO ASA VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007739-25.2017.8.11.0003 Vistos etc... JOEL LEMES DA SILVA - ME, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de SILVEIRA E SILVA LTDA - ME, VIAÇÃO 

ASA VERDE LTDA E EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA. Devidamente citados, 

apresentaram contestações - Viação Asa Verde Ltda e Expresso São 

Luiz Ltda-, permanecendo a ré Silveira e Silva Ltda Me inerte. Instada a se 

manifestar, deixara a autora transcorrer o prazo sem impugná-las 

(id.29094622), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005637-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA SEIBT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA OAB - PR21295 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005637-59.2019.8.11.0003 Vistos etc... IONE MARIA SEIBT, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA 

LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 
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CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000159-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA VANUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAQUEL JULIA DE LIMA (TESTEMUNHA)

MARILENE DE LARA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1000159-07.2018.8.11.0003 Vistos etc... SELMA CRISTINA GARCIA DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de FRANCISCA VANUZIA 

DA SILVA. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Prefacialmente, concedo as benesses da assistência judiciária gratuita em 

favor da ré, em consonância com os documentos acostados no 

i(d.25613930). Analisando a impugnação ao valor da causa, tenho para 

mim que a pretensão da parte ré não deve ser acolhida, senão vejamos: 

Em nosso ordenamento jurídico, o valor da causa está disciplinado a partir 

do artigo 291 do CPC, o qual determina que: "A toda causa será atribuído 

um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 

aferível". O valor da causa corresponde, pois, à apreciação ou 

equivalência monetária da causa e, no dizer de Hélio Tornaghi: "por valor 

da causa deve entender-se o quantum, em dinheiro, correspondente ao 

que o autor pede do réu. Trata-se, portanto, de valor econômico ou, 

melhor ainda, financeiro. É a estimativa em dinheiro" (Comentários ao 

Código de Processo Civil/2ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2º 

v., 1978, p. 256). E continua o festejado autor: "para determinar o valor da 

causa é necessário conjugar o objeto imediato do pedido (petitum) e a 

razão de pedir, ou melhor, a relação jurídica em que o pedido se baseia 

(causa petendi). O pedido sozinho poderia indicar apenas um gênero; a 

causa de pedir é que dá a diferença específica e, destarte, individualiza a 

causa". Como regra, a impugnação ao valor da causa deve oferecer 

elementos concretos para que se avalie a adequação entre o valor 

atribuído à causa e o conteúdo econômico do pedido. Ademais, deve o 

valor da causa guardar relação com o proveito econômico perseguido pela 

parte com eventual procedência do pedido formulado. Por seu turno, 

aquele que impugna o valor atribuído à causa deve trazer elementos 

concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No caso, a ré impugna o 

valor atribuído à demanda, informando sucintamente que o valor de 

avaliação do imóvel é de R$100.000,00 (cem mil reais), entretanto, não 

trouxera nenhum documento a fim de corroborar com suas alegações, 

inclusive, contrariando o valor venal constante no BCI acostado pela 

própria parte no (id.25613938, pág.2), assim, rejeito-a. De outro lado, com 

a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo 

Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais do 

processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009693-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERIDO)

D. ALBIERI E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LE SENECHAL HORTA OAB - GO7976 (ADVOGADO(A))

MARILIA BUGALHO PIOLI OAB - PR36498-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009693-09.2017.8.11.0003 Vistos etc... FERNANDO ALVES - ME, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de D. ALBIERI E CIA LTDA E ANDALI 

OPERAÇÕES INDUSTRIAIS S.A. Devidamente citados, apresentaram 

contestações, as quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009359-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELE CAROLINE DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE PEREIRA BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009359-38.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ADELE CAROLINE DA SILVA 

BRITO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de CLEUNICE PEREIRA 

BARBOSA. Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando os termos do petitório de 

(id.24704037, 2º parágrafo), hei por bem em determinar a intimação da 

parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze 

dias, comprove o preenchimento dos requisitos necessários à concessão 

das benesses da assistência judiciária gratuita, acostando aos autos 

documentos que corroborem com sua alegação, em consonância com o 

disposto no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. No que tange à 

impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à autora, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 
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providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008824-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LEANDRO CARVALHAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO OAB - SP166503 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008824-75.2019.8.11.0003 Vistos etc... D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ALFABAG FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI 

(FÁBIO LEANDRO CARVALHAIS ME). Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a preliminar de 

incompetência territorial do juízo, não verifico nenhum elemento plausível 

para acolhê-la, haja vista que no presente caso deve ser aplicado o 

disposto no artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil. Neste sentido 

a jurisprudência assente que: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO 

DE USO DE MARCA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO EM RAZÃO 

DE DELITO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO 

LOCAL DO FATO ILÍCITO. FACULDADE DO AUTOR AO PROPOR A AÇÃO. 

A ação está fundada na Lei de proteção de Marcas e Patentes nº 

9.279/1996, com base na alegação de violação de patente e prática de 

concorrência desleal, o que é concebido pelo sistema jurídico como ato 

ilícito civil e penal, a teor do que estabelece os arts. 189, inciso I, e 190, 

incisos I e II, e art. 195 do referido diploma legal. Havendo pedido de 

indenização por eventual delito, seja ele ilícito civil ou penal, pode o autor 

escolher o foro do local de ocorrência do fato ou do seu domicílio para a 

propositura da ação, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. 

Nego o provimento ao agravo de instrumento, na forma do art. 557 do 

Código de Processo Civil, uma vez que o recurso é manifestamente 

improcedente e em confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal 

e do Superior Tribunal de Justiça - STJ.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066417569, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rinez da Trindade, Julgado em 22/09/2015). Ante o exposto, rejeito-a. De 

outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003900-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOTA CAMARGO (AUTOR(A))

R MOTA CAMARGO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003900-55.2018.8.11.0003 Vistos etc... ROGERIO MOTA CAMARGO E R 

MOTA CAMARGO & CIA LTDA ME, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E FANCAR DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA. Devidamente citados, apresentaram contestações, as 

quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 47 de 544



antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005886-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN (REU)

JANAINA GIONGO ZIMMERMANN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005886-15.2016.8.11.0003 Vistos etc... SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ESPÓLIO DE JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN. Devidamente citado, 

apresentara embargos monitórios, o qual restou impugnado pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando 

os termos do petitório de (id.22914296, pág.11), hei por bem em determinar 

a intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (15) quinze dias, comprove o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

acostando aos autos documentos que corroborem com sua alegação, em 

consonância com o disposto no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil. 

De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006099-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARTINOVSKI (AUTOR(A))

KATIANA ROCHA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006099-16.2019.8.11.0003 Vistos etc... JEFERSON MARTINOVSKI e 

KATIANA ROCHA MATOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO PAN 

S.A. Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à concessão da justiça gratuita 

concedida em favor da parte autora, não verifico nenhum elemento 

plausível para acolhê-la, haja vista que o réu não logrou êxito em 

comprovar que o autor possui condições de custear as despesas 

processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, assim, 

mantenho o benefício. No que tange à analisando a impugnação ao valor 

da causa, tenho para mim que a pretensão da parte ré não deve ser 

acolhida, senão vejamos: Em nosso ordenamento jurídico, o valor da 

causa está disciplinado a partir do artigo 291 do CPC, o qual determina 

que: "A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível". O valor da causa 

corresponde, pois, à apreciação ou equivalência monetária da causa e, no 

dizer de Hélio Tornaghi: "por valor da causa deve entender-se o quantum, 

em dinheiro, correspondente ao que o autor pede do réu. Trata-se, 

portanto, de valor econômico ou, melhor ainda, financeiro. É a estimativa 

em dinheiro" (Comentários ao Código de Processo Civil/2ª Edição, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2º v., 1978, p. 256). E continua o festejado 

autor: "para determinar o valor da causa é necessário conjugar o objeto 
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imediato do pedido (petitum) e a razão de pedir, ou melhor, a relação 

jurídica em que o pedido se baseia (causa petendi). O pedido sozinho 

poderia indicar apenas um gênero; a causa de pedir é que dá a diferença 

específica e, destarte, individualiza a causa". Como regra, a impugnação 

ao valor da causa deve oferecer elementos concretos para que se avalie 

a adequação entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico do 

pedido. Ademais, deve o valor da causa guardar relação com o proveito 

econômico perseguido pela parte com eventual procedência do pedido 

formulado. Por seu turno, aquele que impugna o valor atribuído à causa 

deve trazer elementos concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No 

caso, o réu impugna o valor atribuído à demanda, aduzindo que o quantum 

correto é o valor do imóvel financiado, avaliado em R$ 280.163,58 

(duzentos e oitenta mil e cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito 

centavos), entretanto, não vislumbro motivos reais e preponderantes para 

o seu acolhimento, pois, deu-se valor à causa o montante apresentado 

pelo próprio réu à parte autora (id.20657884), para fins de purgação da 

mora, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001800-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL FERREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELMA NOGUEIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001800-30.2018.8.11.0003 Vistos etc... MICHEL FERREIRA CABRAL, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de LUCELMA NOGUEIRA DA SILVA. 

Devidamente citada, apresentara embargos monitórios, o qual restou 

impugnado pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007064-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OGAMAR ALVIN SOARES LINHARES (EMBARGANTE)

LUIZ HEITOR LINHARES (EMBARGANTE)

DORA LYGIA PROCOPIAK LINHARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PINTO VIEIRA OAB - PR30425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007064-91.2019.8.11.0003 Vistos etc... ESPÓLIO DE OGAMAR ALVIN 

SOARES LINHARES E LUIZ HEITOR LINHARES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP. Devidamente 

intimado, apresentara impugnação aos embargos, a qual restou repelida 

pela parte embargante, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010161-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACARIO ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1010161-70.2017.8.11.0003 Vistos etc... ARIONALDO ALVES, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de MACARIO ALMEIDA SOUZA E HDI 

SEGUROS S.A. Devidamente citados, apresentaram contestações, as 

quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Prefacialmente, concedo as benesses da 

assistência judiciária gratuita em favor do réu Macario Almeida Souza, em 

consonância com o documento acostado no (id.26736547). De outro lado, 

com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROLEMBERGUE PRADELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DENISE KANNENBERG ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1000003-82.2019.8.11.0003 Vistos etc... ROLEMBERGUE PRADELA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de RAQUEL DENISE KANNENBERG ALVES. 

Devidamente citada, apresentara embargos monitórios, o qual restou 

impugnado pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Prefacialmente, hei por bem em determinar a intimação da parte ré, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, comprove o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, acostando aos autos documentos que 

corroborem com sua alegação, em consonância com o disposto no artigo 

99, §2º do Código de Processo Civil. Em relação à impugnação ao valor da 

causa, tenho para mim que a pretensão da parte ré não deve ser acolhida, 

senão vejamos: Em nosso ordenamento jurídico, o valor da causa está 

disciplinado a partir do artigo 291 do CPC, o qual determina que: "A toda 

causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível". O valor da causa corresponde, pois, à 

apreciação ou equivalência monetária da causa e, no dizer de Hélio 

Tornaghi: "por valor da causa deve entender-se o quantum, em dinheiro, 

correspondente ao que o autor pede do réu. Trata-se, portanto, de valor 

econômico ou, melhor ainda, financeiro. É a estimativa em dinheiro" 

(Comentários ao Código de Processo Civil/2ª Edição, São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 2º v., 1978, p. 256). E continua o festejado autor: "para 

determinar o valor da causa é necessário conjugar o objeto imediato do 

pedido (petitum) e a razão de pedir, ou melhor, a relação jurídica em que o 

pedido se baseia (causa petendi). O pedido sozinho poderia indicar 

apenas um gênero; a causa de pedir é que dá a diferença específica e, 

destarte, individualiza a causa". Como regra, a impugnação ao valor da 

causa deve oferecer elementos concretos para que se avalie a 

adequação entre o valor atribuído à causa e o conteúdo econômico do 

pedido. Ademais, deve o valor da causa guardar relação com o proveito 

econômico perseguido pela parte com eventual procedência do pedido 

formulado. Por seu turno, aquele que impugna o valor atribuído à causa 

deve trazer elementos concretos que permitam o seu exame pelo juiz. No 

caso, a ré impugna o valor atribuído à demanda, deixando de informar o 

valor que entende que deve ser atribuído, resumindo o pleito ao fato de 

que a data de início para correção monetária a partir do vencimento do 

título, e os juros moratórios a partir da citação, não vislumbrando motivos 

reais e preponderantes para o seu recebimento, assim, refuto-a. No que 

tange ao pedido de denunciação à lide de Pedro Augusto de Melo Neto, 

não vislumbro como possa acolhê-la, ante o não preenchimento dos 

requisitos do artigo 125 do Código de Processo Civil. Neste sentido, a 

jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. NÃO 

CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 01. Ao comentar o dispositivo de lei que 

fundamenta a pretensão - art. 125, II do CPC, o mestre Sandro Gilbert 

Martins pondera que, muito embora a denunciação naturalmente amplie 

objetivamente o processo, tem-se entendido que, se para reconhecer o 

direito de regresso for necessário analisar fundamento novo não 

constante da lide originária, apto a provocar uma lide paralela a exigir 

ampla dilação provatória, o que tumultuaria a lide originária, é o caso de 

não processar a denunciação nos mesmos autos (CPC Comentado, 

Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, 2ª Ed., p. 439) 02. O cheque é um 

título literal e abstrato e que sua autonomia é uma garantia de 

negociabilidade, isto é, realizando-se um negócio jurídico mediante 

pagamento em cheque, e permitindo-se a livre circulação deste, a 

obrigação de pagá-lo deve ser cumprida. Assim, as obrigações 

incorporadas no título se transportam com a transmissão da titularidade da 

cártula. Não é possível a invocação da causa debendi e a oposição a 

terceiro das exceções pessoais que o emitente possui em face do credor 

originário, desde que o portador do título esteja de boa-fé (artigos 25 da 

Lei n. 7.357/85 e 916 do CC/2002). 03. Negou-se provimento ao recurso.” 

(TJ-DF 07070321920188070000 DF 0707032-19.2018.8.07.0000, Relator: 

ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/08/2018, 7ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2018 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito-a. De outro lado, com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004531-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALMEIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004531-62.2019 Ação: Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Materiais e Morais Autora: Vanessa Almeida Nunes. 

Ré: Oral Sin Franquias Ltda. Vistos, etc... VANESSA ALMEIDA NUNES, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, nos autos da 

ação de ‘Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Materiais e Morais’, que move em desfavor de ORAL SIN 

FRANQUIAS LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(id.29253505), vindo-me conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando o 

pedido de litisconsórcio passivo necessário, formulado em sede de 

preliminar pela ré no (id.25962740, item II.b), hei por bem em acolhê-lo, com 

fulcro no artigo 114 do Código de Processo Civil, devendo ser incluída no 

polo passivo a empresa Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda e citada, 

observando-se os termos do artigo 246, inciso I do mesmo códex. 
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Constem na carta de citação as advertências dos artigos 335, inciso III e 

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para, 

querendo, impugnar. Por fim, dê-se vista às partes, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informem se possuem interesse em conciliar. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004813-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004813-03.2019.8.11.0003 Vistos etc... ANA PAULA DE SOUSA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.. 

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007766-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007766-71.2018.8.11.0003 Vistos, etc... WILLIAN RODRIGUES RAMOS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP E SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 
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caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006496-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS BORGES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006496-75.2019.8.11.0003 Vistos etc... EDICARLOS BORGES 

MACHADO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP E SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005000-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005000-11.2019.8.11.0003 Vistos etc... JOSE FERREIRA DE MOURA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 

DISTRITO DE CAPÃO GRANDE, representado pela tabeliã CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA. Devidamente citado, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 
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caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003881-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE ROSSIGNOLO FRANCISCATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003881-20.2016.8.11.0003 Vistos etc... MARIA ODETE ROSSIGNOLO 

FRANCISCATO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de TORINO COMERCIAL DE 

VEICULOS LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação, 

denunciando à lide o senhor MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA ROSA e, instada a 

se manifestar, a parte autora impugnou-a, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Ante a denúncia da lide pela ré no (id.21277630, pág.11), no 

prazo de defesa (artigo 126, CPC), determino a citação da parte 

denunciada, para contestar, no prazo legal. O denunciante deverá 

providenciar a citação na forma e nos prazos referidos no artigo 131 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. 

Havendo apresentação de defesa pelo denunciado, dê-se vista às partes, 

para manifestação no prazo de (10) dez dias. Após devidamente 

regularizado o feito, intimem-se as partes, via seus procuradores, para 

que no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem interesse em 

conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002327-45.2019.8.11.0003 Vistos, etc... TIAGO DA SILVA REZENDE, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. Devidamente citadas, 

apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou-as, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, 

analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não vislumbro 

nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a parte ré - 

Fancar Distribuidora de Veículos Ltda- não demonstrou que a parte autora 

possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar 

seu sustento e de sua família, assim, refuto-a. No mesmo diapasão, rejeito 

a denunciação à lide formulada pela primeira ré, em face de Monza 

Distribuidora de Veículos Ltda, por não preencher os requisitos do artigo 

125 do código de Processo Civil. De outro lado, com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012856-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSO MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012856-60.2018.8.11.0003 Vistos etc... DENILSO MEDEIROS DA SILVA, 
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com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual 

restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001160-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALERCIO BARBOSA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001160-90.2019.8.11.0003 Vistos etc... ALERCIO BARBOSA MACHADO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA. 

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007525-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007525-63.2019.8.11.0003 Vistos, etc... EDSON SOUZA DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a impugnação à 

assistência judiciária gratuita, não vislumbro nenhum motivo preponderante 

para acolhê-la, haja vista que a parte ré não demonstrou que a parte 

autora possui condições de arcar com as despesas processuais, sem 

prejudicar seu sustento e de sua família, assim, rejeito-a. De outro lado, 
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com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010721-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA OAB - MS14607 

(ADVOGADO(A))

Vanter Henrique Gonçalves Antunes OAB - MS20989 (ADVOGADO(A))

CARLOS GUSTAVO CRISTOFARO MARINHO OAB - MS20231-A 

(ADVOGADO(A))

RAIANA SABRINA BARBOSA OAB - MS21721 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010721-41.2019.8.11.0003 Vistos, etc... ELENITA ALVES MOREIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 

Devidamente citado, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, 

não vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que 

a parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008686-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008686-45.2018.8.11.0003 Vistos, etc... ROSANGELA RODRIGUES 

MIRANDA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de JANETE JULIANA 

MOREIRA NOGUEIRA E MATERCLIN - CLÍNICA, MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO LTDA. Devidamente citadas, apresentara contestação apenas 
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e tão somente a segunda ré e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que a parte autora possui condições de arcar 

com as despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua 

família, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007042-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA CAPARELLI DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILUCI SANTANA JUSTO LATORRACA OAB - SP251646 

(ADVOGADO(A))

GILMARA DINIZ CARDOSO OAB - SP201397 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007042-33.2019.8.11.0003 Vistos etc... CLEUSA SILVA MOREIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de DAVID PEREIRA CAPARELLI DE OLIVEIRA. 

Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001009-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001009-61.2018.8.11.0003 Vistos etc... M. F. MARCILIO VICENTE - ME, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 
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presente ação em desfavor de FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, BANCO DO BRASIL S.A. E FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL 

LTDA. Devidamente citados, apresentaram contestações, as quais 

restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001396-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVANDRO PERES SOARES (REQUERIDO)

ADILTON DOMINGOS SACHETTI (REQUERIDO)

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NOTICIAS DE MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001396-08.2020 Ação: Reconhecimento de Sociedade de Fato e 

Dissolução de Sociedade Empresarial Autora: Auxiliadora Silva Bispo. Réu: 

Francisco José de Oliveira e Outros. Vistos, etc. AUXILIADORA SILVA 

BISPO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato e Dissolução de 

Sociedade Empresarial” em desfavor de FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, 

HEVANDRO PERES SOARES, ADILTON DOMINGOS SACHETTI, com 

qualificação nos autos, e NOTICIAS DE MATO GROSSO EIRELI, pessoa 

jurídica de direito, 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 29549602 e ID 29767239). Considerando o documento de (ID 

29492231), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘9’ de (ID. 28603418, pág.17), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância 

com o disposto no Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 09h00min, 

no CEJUSC. Citem-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. 

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008041-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008041-83.2019.8.11.0003 Vistos etc... MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS GOMES, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO BMG 

S.A. Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 
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antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001133-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

LOUIZE HONORATO DE FREITAS OAB - 438.972.311-15 

(REPRESENTANTE)

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL BATISTA ALVES (REQUERIDO)

AMILTON VITOR SCHEFFER (REQUERIDO)

NELI SOARES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001133-73.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Louize Honorato 

de Freitas Augustin. Réus: Roberval Batista Alves e Outros. Vistos, etc. 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Obrigação de Fazer”, em desfavor de ROBERVAL BATISTA ALVES, NELI 

SOARES DE BRITO e AMILTON VITOR SHEFFER, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que adquirira, através de contrato de 

cessão de direitos, os direitos sobre o terreno nº15 do Condomínio 

Residencial Scheffer Ville, localizado nesta comarca, pelo valor de 

R$90.000,00 (noventa mil reais); que, até a presente data, não fora 

realizada a transferência do imóvel; que, soubera que o imóvel estaria 

sendo alienado para terceiro. Por fim, requer em sede de tutela provisória 

de urgência que os réus abstenham-se de edificar ou alterar o imóvel 

descrito e caracterizado nos autos, bem como, seja realizada a 

constatação do referido imóvel por oficial de justiça, em conformidade com 

o item ‘1’ de (ID 28427560, pág.08). D E C I D O: Inicialmente, acolho a 

emenda a inicial de (ID 29017060). O artigo 294 do Código de Processo 

Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE 

ACORDO. REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. REQUISITOS NÃO 

COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade 

do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo 

artigo 300, CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a 

tutela de urgência que busca impor obrigação de fazer à uma das partes 

litigantes.” (TJ-MG - AI: 10000160926283001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 17/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2017) Assim, conforme se depreende da 

ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao 

ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se 

propõe (art.300, CPC). Por fim, considerando que negócio celebrado entre 

as partes fora realizado em 03/11/2010, conforme contrato de (ID 

28427859), e, somente, agora a parte autora procurara o Poder Judiciário, 

deixando transcorrer prazo razoável para a propositura da ação, 

vislumbro a sua inércia em procurar o provimento jurisdicional o que por si 

só afasta a existência da urgência, esta condição sine qua non para o 

deferimento da tutela pretendida (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em 

indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações 

deste juízo. Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 14 

de setembro de 2020, às 09h30min, no CEJUSC. Citem-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. Ofertadas as contestações, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HONORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001905-41.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Angelo Honório da Silva. Ré: 

Colchões Evolution Me (Adão dos Santos). Vistos, etc... Considerando os 

termos do petitório de (fl.153 – ID 29247610), 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. Transcorrido o prazo, o que deve 

ser certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 22 

de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006256-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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OTICA SANTA LUZIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS OAB - MT24519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006256-52.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Ótica Santa Luzia Ltda Me. Réu: Vivo – Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. 

ÓTICA SANTA LUZIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que possuía relação 

contratual com a empresa ré, através do fornecimento de um plano 

empresarial com (7) linhas telefônicas; que, solicitara o cancelamento do 

plano, ocasião em que fora informada que não haveria imposição de multa 

ou taxa pela rescisão do contrato; que, fora notificada pela ré acerca da 

existência de eventuais débitos; que, soubera que seu nome e CPF foram 

incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um suposto 

débito no valor de R$11.290,31 (onze mil, duzentos e noventa reais e trinta 

e um centavos), conforme documento de (ID 31138099); que, a ré 

imputa-lhe ainda supostos débitos nos valores de R$14.307,99 (quatorze 

mil, trezentos e sete reais e noventa e nove centavos) e R$9.032,25 (nove 

mil, trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme documentos de 

(ID 31100005 e ID 31100006); que, não reconhece tais obrigações como 

sendo suas. Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de 

urgência a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do suposto débito no importe de 

R$11.290,31 (onze mil, duzentos e noventa reais e trinta e um centavos), 

conforme documento de (ID 31138099), bem como, seja determinado que a 

ré se abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão dos supostos débitos nos valores de 

R$14.307,99 (quatorze mil, trezentos e sete reais e noventa e nove 

centavos) e R$9.032,25 (nove mil, trinta e dois reais e vinte e cinco 

centavos), conforme documentos de (ID 31100005 e ID 31100006), nos 

termos dos itens ‘B’ de (ID 31099998, pág.15). D E C I D O: Inicialmente, 

acolho a emenda a inicial de (ID 31269806). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - 

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela de 

urgência para retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao 

crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA 

- RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem 

evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se constatado durante 

a instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em 

deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome 

e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do 

suposto débito referente ao contrato nº 0299492974, no importe de 

R$11.290,31 (onze mil, duzentos e noventa reais e trinta e um centavos), 

conforme documento de (ID 31138099), bem como, determino que a ré se 

abstenha de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito e cartórios de protesto, em razão dos supostos débitos nos 

valores de R$14.307,99 (quatorze mil, trezentos e sete reais e noventa e 

nove centavos) e R$9.032,25 (nove mil, trinta e dois reais e vinte e cinco 

centavos), conforme documentos de (ID 31100005 e ID 31100006), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘D’ de (ID 

31099998, pág.15), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 10h00min, 

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, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES DE BARROS (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))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001248-65.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Patrícia Rodrigues de Barros Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... PATRÍCIA RODRIGUES DE 

BARROS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, possui contrato de prestação 

de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 

6/1239070-4; que, a empresa ré imputa-lhe um débito no importe de R$ 

3.423,91 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais, noventa e um 

centavos), com vencimento para os dias 20 de fevereiro de 2018; que, há 
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ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua 

empresa; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para 

solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, não acompanhou a 

fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos morais, assim, 

pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré em danos 

morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá 

à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob 

o manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário 

para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito, 

uma vez que a autora não compareceu ao ato e nem justificou a sua 

ausência. Devidamente citada, contestou o pedido, de forma intempestiva, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, em data de 13 de dezembro de 2017, prepostos da ré 

procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica da imóvel 

da autora, ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na 

unidade consumidora; que, todos os procedimentos realizados pela ré 

estão de acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é 

regular; que, a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica 

tem amparo legal; que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito 

atribuído à ré, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se a autora. Houve determinação no 

sentido de que fosse certificado a tempestividade da contestação, 

sobrevindo a certidão de (fl.156 – Id 27158637), onde há a informação que 

a peça de bloqueio é intempestiva. Instada a se manifestar, a autora 

requereu os efeitos da revelia e julgamento antecipado da lide (fl.159 – Id 

27262753), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o 

réu é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do 

Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada parcialmente procedente. 

Primeiramente há que se salientar que o art. 334, § 8º do CPC estabelece 

que "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado". No caso, a autora não compareceu à audiência de conciliação 

designada e não apresentou qualquer justificativa para tal. A doutrina 

explica que "Comparecer à audiência de conciliação ou mediação é um 

dever processual das partes. O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, conforme o processo esteja tramitando na Justiça 

Federal ou na Justiça Estadual (art. 334, § 8º, CPC). Não há dever de 

fazer acordo; mas há o dever de atender ao chamado do Poder Judiciário, 

caso não haja acordo para dispensar a audiência. É, em certo sentido, um 

dever de respeito ao Judiciário e à parte adversária. Como a solução por 

autocomposição é vista como prioritária (art. 3º, § 2º, CPC), o dever de 

comparecimento é, também, um corolário do princípio da cooperação (art. 

6º, CPC). A multa decorrente do dever de comparecimento" (in Fredie 

Didier Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. - Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. p. 634). O que se vê, no caso, é que a autora incorreu 

na hipótese do § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, de forma 

que deve ser condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça. Patrícia Rodrigues de Barros aforou a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, caracterizado pela fatura eventual, no valor de R$ 3.423,91 (três mil, 

quatrocentos e vinte e três reais, noventa e um centavos), com 

vencimento para o dia 20 de fevereiro de 2018, bem como reparação de 

danos morais, por suposto consumo não faturado e por ter havido ameaça 

de suspensão de fornecimento de energia elétrica, experimentando, com 

tais fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em 

que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos 

narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou 

as providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. 

Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia 

elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo. Vale salientar que é essencial oportunizar, ao 

consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não 

podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento 

administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto 

ilícito. O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se o 

autor é responsável pelo débito no valor de R$ 3.423,91 (três mil, 

quatrocentos e vinte e três reais, noventa e um centavos) , cobrado na 

fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no 

medidor de consumo da autora. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se 

que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 13 

de dezembro de 2017, no qual consta que o referido equipamento 

encontrava-se “medidor retirado para aferição.” (fl.158 – Id 26126031), 

sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pelo 

INMETRO. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora da autora, verifico da análise dos termos de ocorrência e 

inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica em laboratório. É certo que a empresa ré colacionou os 

documentos, todavia, não menos certo é que a autora não fora 

cientificada conforme determina a norma. Assim, não havendo informação 

de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não 

foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco 

impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada 

de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade 

consumidora da autora apresentava algum defeito. Considerando que a 

perícia realizada no medidor de consumo da autora foi realizada de forma 

unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se 

falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de 
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não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste 

em que os procedimentos por ela adotados para a constatação de 

irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, 

obedecendo às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

dizendo que a inspeção local à unidade consumidora não foi 

acompanhado pelo autor, uma vez que ausente, tendo ele recebido as 

informações necessárias sobre os procedimentos, de modo que 

respeitado o contraditório e ampla defesa. Reafirma que foi comprovado 

que existia irregularidade no equipamento de medição instalado no imóvel 

do autor e que, em razão desta, houve significativo prejuízo no 

faturamento da energia, justificando, assim a recuperação do consumo 

não registrado. E que o equipamento estava com desvio de energia no 

ramal de entrada, indicando evidente interferência no medidor e prejuízo 

no registro da energia consumida, daí porque a cobrança discutida na 

ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a 

energia consumida no imóvel da autora não era corretamente medida. Na 

hipótese, 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. Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora 

não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi 

realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos 

cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por 

escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 

414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data 

em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços 

argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, 

olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a 

perícia. Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o entendimento de 

que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela 

Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente 

aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) 

continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em 

análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando 

r e g u l a r m e n t e  a o  p o d e r  j u d i c i á r i o  i n ú m e r a s  a ç õ e s 

declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças. Sobre o 

tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a jurisprudência desta 

Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de 

débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada 

unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 

999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 

03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº.681995 ID-26123031 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local em 

que seria realizada a perícia. Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é 

da procedência da ação da declaratória. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 
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é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, 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) 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. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor 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: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “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 por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fls.54/56 ID-11932011). Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito" promovida por 

PATRÍCIA RODRIGUES DE BARROS, com qualificação nos autos, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$ 3423,91 (três mil, 

quatrocentos e vinte e três reais, noventa e um centavos), com 

vencimento para o dia 20 de fevereiro de 2018, ratificando a decisão de 

(fls.54/56, ID-11932011); condeno a autora no pagamento de 2% (dois por 

cento), sobre o valor dado à causa, e o faço com fulcro no § 8º, do artigo 

334 do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 

50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% 

incidirão sobre o percentual fixado. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt. 20 de abril de 2.020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008292-04.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Creuza de Fatima Luiz. Réu: Banco Pan S/A. Vistos, etc... 

CREUZA DE FÁTIMA LUIZ, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 63 de 544



Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em 

desfavor de BANCO PAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, é pensionista do INSS, recebendo seu benefício junto ao 

Banco Bradesco; que, desde o mês de maio de 2018, percebeu que 

haviam descontos em seu benefício, os quais não sabia o motivo; que, 

tomou conhecimento que havia um empréstimo consignado junto ao réu no 

valor de R$ 17.636,40 (dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais, 

quarenta centavos), com desconto mensal de R$ 493,29 (quatrocentos e 

noventa e três reais, vinte e nove centavos); que, procurou solucionar a 

questão de forma amigável, não conseguiu; que, acionou o PROCON, 

também não obteve êxito; que, não reconhece o débito e o empréstimo foi 

fraudado; que, houve desconto de 14 parcelas no importe de R$ 6.906,06 

(seis mil, novecentos e seis reais, seis centavos), valor que deverá ser 

devolvido em dobro; que, o réu deverá ser condenado ao pagamento em 

danos morais no valor de4 R$ 15.000,00 (quinze mil reais); assim, busca a 

procedência da ação, assim, pugna pela procedência da ação, com a 

condenação da ré em danos morais, bem como nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 28.812,12 

(vinte e oito mil, oitocentos e doze reais, doze centavos), postulando a 

ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação da 

tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia 

e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito, uma vez que o réu não compareceu ao ato e nem justificou a sua 

ausência. Devidamente citado, não contestou o pedido, conforme certidão 

de (fl.95 – Id 25953281). Instada a se manifestar, a autora requereu os 

efeitos da revelia e julgamento antecipado da lide (fl.97/98 – Id 28719007), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De 

outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Primeiramente 

há que se salientar que o art. 334, § 8º do CPC estabelece que "o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". No caso, o réu 

não compareceu à audiência de conciliação designada e não apresentou 

qualquer justificativa para tal. A doutrina explica que "Comparecer à 

audiência de conciliação ou mediação é um dever processual das partes. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, conforme o processo esteja tramitando na Justiça Federal ou na 

Justiça Estadual (art. 334, § 8º, CPC). Não há dever de fazer acordo; mas 

há o dever de atender ao chamado do Poder Judiciário, caso não haja 

acordo para dispensar a audiência. É, em certo sentido, um dever de 

respeito ao Judiciário e à parte adversária. Como a solução por 

autocomposição é vista como prioritária (art. 3º, § 2º, CPC), o dever de 

comparecimento é, também, um corolário do princípio da cooperação (art. 

6º, CPC). A multa decorrente do dever de comparecimento" (in Fredie 

Didier Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. - Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2016. p. 634). O que se vê, no caso, é que a autora incorreu 

na hipótese do § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, de forma 

que deve ser condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça. Creuza de Fátima Luiz aforou a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em desfavor da instituição financeira Banco Pan S/A, porque, segundo a 

inicial, no mês de maio de 2018 tomou conhecimento que havia descontos 

junto ao Banco Bradesco S/A, onde recebe seu benefício, eis que é 

pensionista do INSS. Junto à agência do INSS, tomou conhecimento que 

havia um empréstimo consignado junto ao réu no importe de R$ 17.636,40 

(dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais, quarenta centavos), com 

desconto mensal de R$ 493,29 (quatrocentos e noventa e três reais, vinte 

e nove centavos), onde haviam sido descontadas 14 parcelas. Não houve 

contratação, pois, não reconhece o empréstimo e assinaturas lançadas no 

contrato, razão pela qual, busca a procedência da ação, com 

consequente condenação em danos morais junto ao réu. Analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser 

debitados à empresa ré, que não tomou as providências necessárias que 

o caso, naquele momento exigia. Pois bem. Em sede de contestação, junto 

ao PROCONB o réu defendeu a validade da contratação havida entre as 

partes e juntou aos autos cópias do contrato e documentos pessoais da 

autora. Contudo, a empresa requerida não fez prova de que foi a 

requerente que entabulou o contrato, nem de que ela contratou. Ora, a 

autora, na inicial, questionou a autenticidade das assinaturas apostas no 

contrato, afirmando constar divergência da sua no documento. No caso, o 

ônus da prova de que a assinatura aposta no contrato não era falsa 

incumbia à empresa ré, vez que foi ela quem produziu o contrato e a prova 

documental impugnada, nos termos do artigo 429 do Código de Processo 

Civil. “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de 

documento ou preenchimento abusivo, à parte que arguir; II - se tratar da 

impugnação de assinatura, à parte que produziu o documento." Sobre o 

tema leciona a doutrina: "Inverte a lei o ônus da prova na hipótese de 

impugnação à assinatura: quem faz ingressar nos autos um documento e 

afirma a sua autenticidade deve prová-la se a parte contrária a puser em 

dúvida. Tal discussão, como visto, dar-se-á tanto no bojo da argüição de 

falsidade como no âmbito da própria causa em que o documento foi 

produzido." (Antônio Cláudio da Costa Machado, Código de Processo civil 

Interpretado e Anotado, Barueri/SP:Manole, 2007, p. 757) "Cumpre, 

inicialmente, distinguir entre falsidade da assinatura e falsidade de 

documento. A primeira não reclama, necessariamente, o incidente de 

falsidade para seu reconhecimento. Pois a fé do documento particular 

cessa a partir do momento em que lhe for contestada a assinatura, e, por 

isso, a sua eficácia probatória não se manifestará enquanto não de lhe 

comprovar a veracidade. Produzido o documento por uma parte, portanto, 

e negada a assinatura pela outra, incumbirá à primeira o ônus de provar a 

veracidade da firma, o que será feito na própria instrução da causa, em a 

necessidade de incidente especial." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 41ª Ed., Rio de Janeiro -RJ Forense, 2004, p. 416). 

Nesse sentido a jurisprudência: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. 

ÔNUS PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE DE TERCEIROS. FALTA DE DILIGÊNCIA NO 

MOMENTO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

REDUÇÃO. I - Cabe à parte que produziu o documento o ônus da prova, 

quando contestada a assinatura. (...)." (Apelação Cível 

1.0394.11.003484-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 29/08/2013, publicação da súmula em 10/09/2013). 

"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - 

LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR - ASSINATURA - FALSIDADE - 
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ÔNUS DA PROVA - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - NEGÓCIO 

INEXISTENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA, 

RESTABELECENDO-SE O PROCESSO - NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE, COM FULCRO NO § 3º, DO ART. 515, DO CPC. (...).A 

alegação de falsidade de assinatura exarada em documento particular 

transfere à parte que o produziu o ônus de comprovar a veracidade da 

firma, posto que, além do que dispõe o art. 389, II, do CPC, não há como se 

exigir da parte impugnante a produção de prova negativa. (...)." (Apelação 

Cível 1.0024.08.125741-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da 

Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2012, publicação da 

súmula em 31/10/2012). O réu, portanto, não se desincumbiu do ônus de 

provar a real contratação havida e a legitimidade do débito imputado à 

autora. Por outro lado, é plausível a alegação da fraude de terceiro, já que 

a autora nega que contratou e a ré não a admite. Contudo, saliente-se que 

a configuração de fraude de terceiro não isenta o réu de 

responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta 

circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que 

o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que 

presta ao consumidor. O risco de fraude de terceiros é da ré, tratando-se 

de fortuito interno, conforme entendimento do STJ. "Súmula 479 - As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias." Dessa forma, não provada a obrigação 

da autora, o risco da fraude de terceiro não pode lhe ser atribuído. 

Portanto, não há como deixar de se reconhecer o direito da autora à 

indenização pelos danos morais por ele sofridos. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO 

DE CHEQUE FRAUDADO - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - NEGLIGÊNCIA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. A apreensão e insegurança suportados pelo 

cliente bancário em razão de compensação de cheque fraudado, 

configuram danos morais indenizáveis. A instituição financeira deve ser 

responsabilizada pelos prejuízos morais causados ao cliente em razão da 

negligência na prestação do serviço. Na fixação do valor da indenização 

por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade 

econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou 

política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. V.V.P. O valor 

do dano moral não se demonstra exagerado e deve ser mantido, sendo 

suficiente para recompor os constrangimentos sofridos pelos adquirentes 

do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.07.232788-2/001 

2327882-22.2007.8.13.0105 (1); Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto; Data de 

Julgamento: 31/05/2012; Data da publicação da súmula: 12/06/2012) É bom 

frisar que às empresas comerciais e instituições financeiras, como 

prestadoras de serviços, cabe a responsabilidade de se organizarem de 

maneira tal a atenderem eficientemente sua clientela, respondendo pelos 

danos que lhe causarem. Na ótica de Arnold Wold ("in" Estudos e 

Pareceres de Direito Comercial, vol. ll, p. 9): "O mau funcionamento dos 

serviços bancários obriga a instituição financeira a ressarcir os prejuízos 

causados a seus clientes" e "o banqueiro responde por dolo e culpa, 

inclusive leve, e até pelo risco profissional assumido de acordo com a 

jurisprudência do STF". Sobre o tema, leciona Rui Stoco (in 

Responsabilidade Civil e sua interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 189/190):"A questão relativa à 

responsabilidade civil dos bancos e instituições financeiras em geral 

sofreu sensíveis modificações em razão do notável desenvolvimento e 

modernização dessa atividade em nosso país. Segundo Mazeaud e 

Mazeaud, partindo do conceito básico de culpa, o banco responde para 

com seus clientes por qualquer ato culposo na execução dos numerosos 

contratos ligados à atividade bancária. (Responsabilidade Civil", vol. I, n. 

515-4). Com propriedade observa Carlos Roberto Gonçalves que "à falta 

de legislação específica, as questões suscitadas a respeito da 

responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários têm sido 

solucionadas à luz da doutrina e da jurisprudência . A responsabilidade 

pode ser contratual (na relação entre banco e seus clientes) e aquiliana 

(danos a terceiros não clientes). Os casos mais freqüentes dizem respeito 

à responsabilidade contratual, oriunda do pagamento de cheques 

falsificados". (Rsponsabilidade Civil)Saraiva, S.Paulo, 4ª ed., 1988, p. 117). 

Como anotou Sérgio Carlos Covello, "a teoria do risco profissional, iniciada 

por Josserand e Saleilles e sustentada, no direito pátrio , por vários 

juristas, funda-se no pressupostos de a responsabilidade civil dever 

sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu 

margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus. É pois, quem extrai maior 

lucro do instituto do cheque é o banco, devendo ser este 

responsabilizado, em qualquer hipótese, pelo pagamento de cheques 

falsos e falsificados". A regra da efetiva demonstração do dano moral tem 

se fragilizado ao longo do tempo, de modo que, na sistemática processual 

vigente, não mais se exige a efetiva demonstração do prejuízo suportado, 

bastando, à sua configuração, a consciência de que determinado 

comportamento atinge a moralidade do indivíduo. A esse respeito, ensina 

Yussef Said Cahali: “...tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.” (Dano 

Moral, 2ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000, pág. 209/21) 

Estampada a existência do dano moral no caso em desate, resta à 

empresa ré indenizar a autora. Para a fixação do valor do dano moral, 

inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se 

difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor 

equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, 

onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do 

correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Sobre a matéria em 

questão o Juiz Carlos Dias Mota, ao escrever sobre o 'Dano Moral por 

Abalo Indevido de Crédito' in RT 760/83, assim discorreu: "... como na 

situação de abalo de crédito, não há qualquer previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Há uma corrente jurisprudência que, verificando uma lacuna, realiza a 

integração pelo uso da analogia. Assim, adota os limites da Lei de 

Imprensa ou do Código Brasileiro de Telecomunicações. Não parece, 

entretanto, adequada a solução. Essas são leis específicas, que cuidam 

de atividades muito peculiares e, que por isso mesmo, disciplinadas de 

forma extravagante. Não há que aplicar aludidos limites por exemplo, na 

fixação de indenização por dano moral decorrente de abalo indevido de 

crédito, situação que toca apenas às partes envolvidas, sem qualquer 

interesse público subjacente. A par disso, há uma norma a ser aplicada, 

que, embora de conteúdo genérico, afasta a lacuna. Trata-se do art. 1.533 

do CC. Dispõe o referido dispositivo legal - art. 1.533 CC - que, nos casos 

não previstos no capítulo da liquidação das obrigações resultantes de atos 

ilícitos do mesmo Código, fixar-se-á por arbitramento a indenização. Em 

outras palavras, caberá ao juiz arbitrar o valor a ser pago". Também, se à 

falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

Assim, provado nos autos que houve o lançamento indevido do nome da 

autora no rol de inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa da empresa 

ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que 

tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, 

arbitro R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os 

princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico 

da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Com relação à restituição em dobro da importância 

a que o autor foi indevidamente privado, no valor total de R$ 13.812,12 

(treze mil, oitocentos e doze reais, doze centavos), entendo não ser 

cabível a repetição dobrada dos valores, mas apenas a restituição 

simples, eis que a má-fé do réu, necessária para a aplicação da sanção 

prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se presume e deve ser comprovada, à saciedade. 

Referido dispositivo estabelece 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". Infere-se, portanto, que, para a 

restituição em dobro, é imprescindível que se conjuguem dois elementos, o 

pagamento indevido pelo consumidor e a má-fé do credor. Sobre o tema, 

leciona Cláudia Lima Marques: “Prevista como uma sanção pedagógica e 

preventiva, a evitar que o fornecedor se descuidasse e cobrasse a mais 
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dos consumidores por engano, que preferisse a inclusão e aplicação de 

cláusulas sabiamente abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas 

cláusulas, ou que o fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança 

correta do valor, a devolução em dobro acabou sendo vista pela 

jurisprudência, não como uma punição razoável ao fornecedor negligente 

ou que abusou de seu poder na cobrança, mas como uma fonte de 

enriquecimento sem causa do consumidor. Quase que somente em caso 

de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, quando o CDC, 

ao contrário, menciona expressão - engano justificável como a única 

exceção. ("Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 3ª.ed.,, RT, 

São Paulo, 2010, p. 805). Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “Consumidor e Processual. Ação de repetição de indébito. 

Cobrança indevida de valores. Inaplicabilidade do prazo prescricional do 

art. 27 do CDC. Incidência das normas relativas a prescrição insculpidas 

no Código Civil. Repetição em dobro. Impossibilidade. Não configuração de 

má-fé.(...) - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção 

do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência 

de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.- Não reconhecida a 

má-fé da recorrida pelo Tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o 

afastamento da referida sanção, sendo certo, ademais, que uma nova 

perquirição a respeito da existência ou não de má-fé da recorrida exigiria 

o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da 

Súmula 07/STJ.Recurso especial parcialmente provido apenas para, 

afastando a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, 

determinar que a prescrição somente alcance a pretensão de repetição 

das parcelas pagas antes de 20 de abril de 1985. (REsp 1032952 / SP - 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - 3ª Turma - J. 17.03.2009, DJe 

26.03.2009). No caso em apreço, não obstante a reconhecida falha no 

sistema de segurança da instituição financeira, não se pode concluir pela 

má-fé do réu, já que ao que tudo indica, o contrato de empréstimo 

consignado foi fraudado e, em razão disso, utilizado por terceiro para a 

prática de ato ilícito. Desta forma, a restituição deve ser feita na forma 

simples. Ao derradeiro, o pedido formulado pela autora a (fl.17 – Id 

22206898), qual seja, devolução da importância de R$ 17.636,40 

(dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais, quarenta centavos), ao 

réu, não vejo como atender a pretensão, uma vez que referida diligência 

cabe à parte e não ao Poder Judiciário. Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência Débito" promovida por CREUZA DE FÁTIMA 

LUIZ, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO PAN S/A, com 

qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pelo contrato nº 320651905-4 emitido no valor de R$ 

17.636,40 (dezessete mil, seiscentos e trinta e seis reais, quarenta 

centavos), ratificando a decisão de (fls.85/87, ID-22291673); condeno o 

réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais, devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária – INPC – a contar desta decisão; condeno o réu a restituir a 

importância de R$ 6.906,06 (seis mil, novecentos e seis reais, seis 

centavos), devendo ser acrescidos de juros de 1% a partir da citação e 

correção monetária – INPC a contar do desembolso; condeno o réu no 

pagamento de 2% (dois por cento), sobre o valor dado à causa, e o faço 

com fulcro no § 8º, do artigo 334 do Código de Processo Civil; condeno o 

réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Transitada 

em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt. 20 de 

abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010655-61.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Weslen Pacifico do Carmo Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A Vistos, etc... WESLEN PACÍFICO DO CARMO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, possui 

contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade 

consumidora n° 6/2230856-6; que, a empresa ré imputa-lhe um débito no 

importe de R$ 1.051,25 (um mil, cinquenta e um reais, vinte e cinco 

centavos), dividida em duas faturas: R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete 

reais, noventa centavos) e R$ 663,35 (seiscentos e sessenta e três reais, 

trinta e cinco centavos), ambas com vencimento para os dias 30 de julho 

de 2019; que, há ameaça de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua empresa; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou a 

empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, não 

acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizada por danos 

morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré 

em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 11.051,25 (onze mil, cinquenta e 

um reais, vinte e cinco centavos), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

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: “Em preliminar, 

impugnação ao pedido de assistência judiciária. No mérito, assevera que 

os atos levados a efeito pela empresa ré são legais, pois, em data de 12 

de novembro de 2018, prepostos da ré procederam vistoria no sistema de 

medição de energia elétrica da imóvel do autor, ocasião em que 

detectaram a existência de irregularidade na unidade consumidora; que, 

todos os procedimentos realizados pela ré estão de acordo coma 

Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a ameaça 

de suspensão do fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, 

inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se o autor. O pedido de impugnação à assistência judiciária foi 

indeferido, não sobrevindo nenhum recurso. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a empresa ré requerido o julgamento 

antecipado da lide (fl.241 – Id 31157389); e, o autor, a produção de prova 

oral (fl.239 – Id 31075419), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Weslen Pacífico do Carmo aforou a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pelas faturas eventual, nos 

valores de R$ 387,90 (trezentos e oitenta e sete reais, noventa centavos), 

e R$ 663,35 (seiscentos e sessenta e três reais, trinta e cinco centavos) 

com vencimento para o dia 30 de julho de 2019, bem como reparação de 

danos morais, por suposto consumo não faturado e por ter havido ameaça 

de suspensão de fornecimento de energia elétrica, experimentando, com 

tais fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as razões de fato e de 

direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em 

que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos 

narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou 

as providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. 

Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia 

elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no 
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equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 

enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo. Vale salientar que é essencial oportunizar, ao 

consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não 

podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento 

administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto 

ilícito. O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se o 

autor é responsável pelo débito no valor de R$ 1.051,25 (um mil, cinquenta 

e um reais, vinte e cinco centavos) , cobrado nas faturas eventual, a partir 

de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo do 

autor. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da 

unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 12 de novembro de 

2018, no qual consta que o referido equipamento encontrava-se “troca do 

medidor para aferição.” (fl.171 – Id 28214241), sendo que posteriormente 

o equipamento foi submetido à análise pelo INMETRO. Conquanto a 

empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, 

verifico da análise dos termos de ocorrência e inspeção (TOI) juntados 

aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia 

no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 

da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e inspeção colacionado aos 

autos não possui a data em que seria realizada a análise técnica em 

laboratório. É certo que a empresa ré colacionou os documentos, todavia, 

não menos certo é que o autor não fora cientificado conforme determina a 

norma. Assim, não havendo informação de quando seria realizada a 

perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado ao autor 

tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a 

perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não 

se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora 

apresentava algum defeito. Considerando que a perícia realizada no 

medidor de consumo da autora foi realizada de forma unilateral, sem a 

presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção 

de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido 

oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste em que os 

procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o 

faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo às 

disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dizendo que a inspeção 

local à unidade consumidora não foi acompanhado pelo autor, uma vez 

que ausente, tendo ele recebido as informações necessárias sobre os 

procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e ampla defesa. 

Reafirma que foi comprovado que existia irregularidade no equipamento de 

medição instalado no imóvel do autor e que, em razão desta, houve 

significativo prejuízo no faturamento da energia, justificando, assim a 

recuperação do consumo não registrado. E que o equipamento estava 

com desvio de energia no ramal de entrada, indicando evidente 

interferência no medidor e prejuízo no registro da energia consumida, daí 

porque a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação 

de receita do período em que a energia consumida no imóvel do autor não 

era corretamente medida. Na hipótese, 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. Não há dissenso relevante quanto ao 

fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a 

avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade 

consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência 

que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento 

determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não 

foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré 

concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve 

falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de 

comunicação prévia sobre a perícia. Há vários anos a jurisprudência 

nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais 

apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, 

mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a 

CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as 

“faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer 

participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário 

inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas 

cobranças. Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode 

haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de 

consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - 

AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 

25/04/2017 - DJe 03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do 

nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito 

cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura 

eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 

26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 
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data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 

evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº. 690437 Id-28214241 

que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os 

limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos 

documento que comprove que o autor tinha ciência da data e local em que 

seria realizada a perícia. Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da 

procedência da ação da declaratória. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, 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) 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. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor 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: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “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 por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fls.35/38 Id-24222419). Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito" promovida por 

WESLEN PACÍFICO DO CARMO, com qualificação nos autos, em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 
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qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pelas faturas eventual emitidas nos valores de R$ 387,90 

(trezentos e oitenta e sete reais, noventa centavos) e R$ 663,35 

(seiscentos e sessenta e três reais, trinta e cinco centavos), ambas com 

vencimento para o dia 30 de julho de 2019, ratificando a decisão de 

(fls.35/38, - Id 24222419). Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 

50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% 

incidirão sobre o percentual fixado. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt. 21 de abril de 2.020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001404-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA BAETZ MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. DE MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001404-53.2018 Ação: Despejo c/c Cobrança de Alugueis Autora: Edina 

Baetz Mota Ré: E. C. de Medeiros Vistos, etc... EDINA BAETZ MOTA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com a 

presente “Ação de Despejo c/c Cobrança e Rescisão Contratual” em 

desfavor de E. C. DE MEDEIROS, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que, firmou contrato de locação com a ré, tendo como início no dia 22 de 

março de 2016, com termo para o dia 21 de março de 2018, com valor 

mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); que, a locação versa 

sobre o imóvel situado Av. Mal. Rondon 1574, nesta cidade; que, a partir 

do dia 22 de setembro de 2017, até a presente data, débito devidamente 

corrigido no importe de R$ 24.508,28 (vinte e quatro mil, quinhentos e oito 

reais, vinte e oito centavos), assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação das rés nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)”. O 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não sobrevindo 

nenhum recurso. Devidamente citada através de seu representante legal 

(fl.51 – Id 24975864), não contestou o pedido, conforme informa a certidão 

de (fl.54 – Id 30985317). A autora, via seu bastante procurador informou 

que a empresa ré desocupou o imóvel (fl.52 – Id 28261748), requerendo a 

decretação da revelia e prosseguimento do processo em relação à 

cobrança dos alugueres, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e a réu é revél, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Cuida-se na 

espécie de ação de despejo por abandono do imóvel c/c Rescisão 

Contratual e cobrança, aforada por Edina Baetz Mota em desfavor de E. C. 

de Medeiros, por que, segundo a inicial, houve relação negocial, conforme 

contrato firmado em 22 de março de 2016, com prazo determinado, pelo 

aluguel mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 

encontrando-se em atraso referente aos meses de setembro de 2017 até 

a presente data 02 de março de 2018, data do ajuizamento da ação, no 

importe de R$ 24.508,28 (vinte e quatro mil, quinhentos e oito reais, vinte e 

oito centavos), conforme detalhado a (fl.22 – Id 12019815). Analisando as 

razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, em parte, pois, entendo que houve provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado aos réus, que não tomaram as providências necessárias que 

o caso, naquele momento exigia. Como sabido, a locação é um contrato 

bilateral no qual o locador fornece por tempo determinado, ou não, coisa 

não fungível, mediante remuneração do locatário, sendo conceituado 

como: "Contrato bilateral, perfeito, oneroso, consensual e de execução 

sucessiva. Bilateral, porque gera obrigações para ambos os contratantes. 

Oneroso, porque cada uma das partes faz jus a determinada prestação. 

Consensual, porque, em princípio, não obedece a formas 

pré-estabelecidas, resultando da simples vontade das partes. E de 

execução sucessiva porque as obrigações recíprocas não se extinguem 

com a primeira prestação, que diz respeito, apenas, ao pagamento de 

determinado período." (Locação Arrendamento e outras Cessões de Bens 

Imobiliários. Ayrton Pinasi. São Paulo: Agá Júris Editora , 2003. p. 11/12 ). 

E, na espécie, a relação jurídico-negocial havida entre as partes, 

consistente na celebração de um instrumento particular de locação para 

fim residencial, por período indeterminado, com aluguel mensal no importe 

de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), do bem descrito na inicial, 

restou devidamente demonstrada conforme se verifica pelo contrato de 

locação acostado aos autos. Pois bem. Segundo se afere a ré 

encontrava-se em atraso no pagamento dos alugueres referente aos 

meses de setembro a dezembro de 2017, bem como nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2018, portanto, o valor do aluguel em atraso é no importe de 

R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), devendo ser corrigido, com o 

acréscimo da multa. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. 

COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO 

COMPROVADO. LOCADORES E FIADORES. RESPONSABILIDADE ATÉ A 

ENTREGA DAS CHAVES. MULTAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO 

VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Havendo prova do 

inadimplemento dos aluguéis, do IPTU e das despesas locatícias, o 

locatário e seus fiadores devem responder pela dívida, até a efetiva 

entrega das chaves. 2 - Não há que se falar em nulidade da renúncia ao 

benefício de ordem, se expressamente pactuada. 3 - Se o contrato de 

locação prevê multa para o atraso dos encargos locatícios, inclusive com 

relação ao IPTU, é devida a incidência da penalidade. 4 - A multa contratual 

de 10% (dez por cento) sobre os encargos da locação não é abusiva. 

Precedentes. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.154890-8/001 – 

REL.DES. MARCOS LINCOLN, julgado em 11 de março de 2.020). Assim, o 

valor mensal passará a ser R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta 

reais), e não como apresentado pela autora R$ 1.854,00 (um mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro reais). No que tange a incidência de juros 

de mora, a incidência de tal encargo a partir da citação somente pode 

acontecer em relação às parcelas que venceram até então, posto que 

aquelas que venceram no curso da demanda deverão ter como data de 

incidência o seu vencimento. No que diz respeito ao termo inicial de 

incidência da correção monetária, é cediço que ela tem por finalidade 

manter atualizado o valor da dívida e, para que não haja prejuízo e lucro 
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para as partes, a mesma deve incidir desde a data do vencimento da 

obrigação. A pretensão da autora no sentido de que a parte requerida seja 

condenada ao pagamento da importância de R$ 5.572,98 (cinco mil, 

quinhentos e setenta e dois reais, noventa e oito centavos), a título de 

honorários contratuais, não tem como vingar. A propósito, eis a 

jurisprudência: “AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO - NÃO CABIMENTO - RESPONSABILIDADE 

DOS FIADORES - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - NÃO AFASTAMENTO - DÉBITOS DE LUZ E ÁGUA - 

ENCARGOS LEGAIS - MULTAS CONTRATUAIS - BIS IN IDEM - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REDUÇÃO 

DO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - NÃO 

CUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - JUSTIÇA 

GRATUITA - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - REVOGAÇÃO. A 

cobrança de honorários contratuais cumulativamente com a verba de 

sucumbência arbitrada incorreria em bis in idem, e, por conseguinte, 

configuraria enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 

1.0223.09.291066-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2011, publicação da súmula em 

02/09/2011). Portanto, a cobrança de honorários advocatícios contratuais 

é indevida. Quanto aos emolumentos junto ao Cartório de Protesto no valor 

de R$ 328,70 (trezentos e vinte e oito reais, setenta centavos); e, a 

cobrança do valor de R$ 2.647,80 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete 

reais, oitenta centavos), referente ao débito de IPTU, não há que 

prevalecer, pois, muito embora conste no contrato que a responsabilidade 

para o pagamento do mencionado tributo seja da locatária, a autora nada 

centrou aos autos comprovado que tenha efetuado o pagamento do 

mesmo e/ou que se encontre em débito. Ao derradeiro, a cobrança da 

caução no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), a título 

fiança locatícia vencida em 22 de março de 2016, não tem amparo legal, 

razão pela qual, deve ser repelida de plano. Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ‘Ação de Despejo c/c Rescisão do Contrato Cobrança' promovida 

por EDNA BAETZ MOTA, em desfavor de N. C. DE MEDEIROS, com 

qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato descrito e 

caracterizado nos autos, emitindo a autora no imóvel, bem como para 

condenar ao pagamento dos alugueis em atraso no importe de R$ 

10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), devendo ser acrescido 

de juros a contar da citação e correção monetária INPC a partir do 

vencimento; pagamento da importância de R$ 328,70 (trezentos e vinte e 

oito reais, setenta centavos), referente ao protesto, devendo ser 

corrigido: juros 1% a contar da citação e correção INPC a partir do 

desembolso, condenando, ao final, no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o 

valor da condenação, ratificando a decisão de (fl.34/37 – Id 12172991). 

Autorizo o levantamento da importância depositada como caução a quem 

de direito, mediante as cautelas de estilo. Transitada em julgado e feitas as 

anotações devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 21 de abril de 2020.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002115-87.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Jairo Bispo. 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 JAIRO BISPO, 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 29171844), conforme certidão de (Id 31053745). 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 29171844). 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 JAIRO BISPO, 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, 17 de 

abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000132-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO FERREIRA (REU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000132-53.2020 Ação: Usucapião Autora: Maria da Gloria de Oliveira 

Ribeiro. Réus: Espólio de Petronio Ferreira e Outro. Vistos, etc. MARIA DA 

GLORIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de ESPÓLIO 

DE PETRONIO FERREIRA e CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO, 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 28370631), conforme certidão de 

(Id 30982004). 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 

28370631). 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 
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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 MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, em desfavor de 

ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA e CANDEMAR CECILIO FECHNER 

VICTORIO, 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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002164-31.2020.8.11.0003

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:

JEAN CARLOS ALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002164-31.2020 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Jean Carlos Alves Morais. 

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 JEAN CARLOS ALVES 

MORAIS, 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 29196232), conforme 

certidão de (Id 30961737). 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 29196232). 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 

d e s p r o v i d a . ”  ( T J - D F  0 7 1 3 8 1 1 7 8 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

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 JEAN CARLOS ALVES MORAIS, 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, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016641-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SADI SECCO (EMBARGANTE)

VANDERLEI SECCO (EMBARGANTE)

CLACY SECCO (EMBARGANTE)

JACY SECCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYKA CATRINNE COSTA BARBOSA FIGUEIREDO OAB - GO21322 

(ADVOGADO(A))

HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA OAB - GO33364 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE PAIVA LEAO OAB - GO15623 (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA GUERRA FERREIRA CAMPOS OAB - GO45303 

(ADVOGADO(A))

DEJANE MARA MAFFISSONI OAB - GO14832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAVES E CARVALHO LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016641-93.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: Sadi Secco 

e Outros. Embargado: Chaves e Carvalho Ltda - ME. Vistos, etc. SADI 

SECCO, CLACY SECCO, VANDERLEI SECCO e JACY SECCO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste 

Juízo com o presente “Embargos à Execução” em desfavor de CHAVES E 

CARVALHO LTDA - ME,, com qualificação nos autos. Que distribuíra a 

presente ação de forma eletrônica; que, devidamente intimada, a parte 

embargante noticiara nos autos a correta distribuição do feito, em 

conformidade com o petitório de (ID 29130045). É o relatório necessário. D 

E C I D O: É sabido que os embargos à execução tramitam apensos ao 

feito executivo; devidamente intimada, a parte embargante noticiara nos 

autos a correta distribuição, em conformidade com o petitório de (ID 

29130045). Assim, configurada está a inadequação da via eleita pelo 

embargante. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto 

sem resolução de mérito o processo aforado por SADI SECCO, CLACY 

SECCO, VANDERLEI SECCO e JACY SECCO, com qualificação nos autos, 

em desfavor de CHAVES E CARVALHO LTDA - ME, com qualificação nos 

autos, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, eis que 

inadequada a via eleita. Sem custas e sem arbitramento de honorários. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIX DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (REU)

LAERCIO MARIANO PRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT49473-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000603-40/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: José Felix do Nascimento. Réu: Forteplast Indústria e Comércio de 

PVC Ltda e Outro Vistos, etc. Compulsando detidamente os presentes 

autos, verifica-se que a decisão de (fls.229/232 – correspondência ID 

31101375) encontra-se eivada de vício, eis que saturada de erro material, 

senão vejamos: Na decisão de (fls.198/200 – correspondência ID 

22693602) fora rejeitada a denunciação à lide da seguradora Bradesco 

Auto RE Companhia de Seguros, nos termos requeridos no item ‘2.1’ de 
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(fls.105/107 – correspondência ID 19970972, fls.02/04), sobrevindo 

embargos de declaração de (fls.201/220 – correspondência ID 22846810 

a ID 22846817). Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º .” Pois bem. Analisando-se a questão 

em desate, tenho para mim que a pretensão esposada pela embargante/ré 

é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. A primeira ré (Forteplast 

Indústria e Comércio de PVC Ltda) pugnara pela denunciação à lide, bem 

como, carreara aos autos a documentação atinente à análise da questão 

(fls.159/162 – correspondência ID 19970981 e fls.219/220 – 

correspondência ID 22846817), assim, constata-se o erro material na 

decisão de (fls.229/232 – correspondência ID 31101375) que ora se 

discute, sendo esta passível de reparação. O erro material é aquele 

perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do 

acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e 

a expressa no julgado. Não se confundem o erro material e o error in 

judicando, este último passível de correção, após o trânsito em julgado do 

decisum, tão-somente pela via da ação rescisória. Sobre o assunto, o 

escólio de Nelson Néry Júnior e Rosa Maria de Andrade Néry: “I: 4. Erro 

material e de cálculo. Mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

o juiz pode corrigi-la dos erros materiais e de cálculo de que padece. Pode 

fazê-lo ex officio ou a requerimento da parte ou interessado”. (Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante - São Paulo: editora 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 590). No mesmo sentido, Sérgio Gilberto 

Porto esclarece: “A inexatidão material ou, na linguagem da lei, o erro 

material passível de retificação, diz respeito àquele equivoco involuntário, 

completamente desvinculado da vontade do subscritor da decisão e, 

portanto, perceptível primo icto oculi da simples leitura da sentença. Assim, 

por exemplo, o mero erro de digitação, o erro na data do nascimento de 

determinada parte, o nome errado do autor ou do réu, a identificação do 

número do processo e outras tantas hipóteses que apenas a riqueza do 

dia-a-dia forense poderá identificar. (...) Nessas hipóteses, pouco importa 

se houve a simples publicação ou se operou-se o trânsito em julgado da 

decisão, em qualquer dessas circunstancias poderá ser feita a 

correção...”. (Comentários ao código de processo civil, arts. 444 a 

495/Sérgio Gilberto Porto - São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2000, 

p. 132). No mesmo sentido é a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONSTATADA - VÍCIO 

SUPRIDO - EFEITOS INFRINGENTES - CONCEDIDOS. - Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão embargada omissão, 

obscuridade, erro material ou contradição, nos exatos termos do art. 

1.022, do NCPC - Constatado a omissão arguida pela parte recorrente, há 

que se acolher os embargos declaratórios para suprir o equívoco 

manifesto.” (TJ-MG - ED: 10024133979013003 MG, Relator: Juliana 

Campos Horta, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 

18/03/2020) Destaque-se, ainda, a faculdade do julgador em corrigir erro 

material, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sobre o tema, é assente a jurisprudência: “[...] RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO NO DECISUM 

HOSTILIZADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EFEITOS MERAMENTE 

INTEGRATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 494, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. – 

[...] Tendo o Órgão Judicante verificado a existência de erro material no 

acórdão hostilizado, perfeitamente possível a sua correção, de ofício, para 

que seja procedida a retificação da imperfeição detectada, dando-lhe 

efeito meramente integrativo.” (TJ-PB - APL: 00236273120088150011 

0023627-31.2008.815.0011, Relator: DES. FREDERICO MARTINHO DA 

NÓBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4A CIVEL) 

[suprimi] Assim, a correção do erro material detectado no decisum de 

(fls.229/232 – correspondência ID 31101375) é medida que se impõe. 

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os 

embargados ofertados pela ré FORTEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PVC LTDA, com qualificação nos autos e, via de consequência, chamo o 

feito a ordem para o fim de declarar nula a decisão de (fls.229/232 – 

correspondência ID 31101375). Acresça-se, outrossim, que após a 

prolação da decisão de (fls.229/232 – correspondência ID 31101375), a 

parte autora manifestara concordância com a denunciação à lide, 

peticionando sob a égide da “integração ao polo passivo”, em consonância 

com o petitório de (fls.234/237 – correspondência ID 31325933) e, 

aquiescência da parte ré às (fls.238/239 – correspondência ID 31341671 

a ID 31341672). Desta feita, ante a denúncia da lide pela primeira ré, 

Forteplast Indústria e Comércio de PVC Ltda, no (fls.105/107 – 

correspondência ID 19970972, fls.02/04, fls.159/162 – correspondência ID 

19970981 e fls.219/220 – correspondência ID 22846817), no prazo de 

defesa (artigo 126, CPC), determino a citação da parte denunciada, para 

contestar, no prazo legal. A denunciante deverá providenciar a citação na 

forma e nos prazos referidos no artigo 131 do Código de Processo Civil, 

sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Havendo apresentação de 

defesa pela denunciada, dê-se vista às partes, para manifestação no 

prazo de (10) dez dias. Após devidamente regularizado o feito, intimem-se 

as partes, via seus procuradores, para que no prazo de (5) cinco dias, 

informem se possuem interesse em conciliar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 22 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000209-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT9677/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000209-04/2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon José Alves Velasco. Réus: 

Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson Ferreira Novaes – ME. 

Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, pessoa física com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, ambos pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é servidor público do 

Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro de 2000, ocupando o 

cargo de professor da Educação Básica na Escola ‘E. E. Daniel Martins 

Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através do Banco do Brasil 

S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o extrato de sua conta e 

vira que seu ordenamento não correspondia ao devido; que, de posse do 

demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), percebera a existência de 

descontos indevidos, eis que não efetivara o contrato de Adesão de 

Empréstimo Consignado sob nº104129194 com o réu; que, o autor ao ler o 

nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de fraude e, realizara as 

investigações necessárias, a fim de descobrir, entenda-se ‘ter em suas 

mãos as provas’ que necessitava para isentar-se de quaisquer 

obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato com a 

Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de Margem), 

através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; que, a esta 

empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus percebe-se 

grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o autor afirma 

veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara conhecimento 

do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado mediante ‘Termo 

de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº104129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta e 
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oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; que, há outros (4) 

quatro contratos, os quais são objeto de ações próprias; que, a parte 

autora certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a 

origem dos malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o 

autor afirma possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o 

desconto referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de 

contrato fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão do desconto no importe 

de R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta centavos), bem como, que seja 

oficiado o empregador a fim de que se suspenda o desconto e, ainda, que 

a parte ré abstenha-se de inscrever o nome e o CPF da parte autora nos 

órgãos de restrição ao crédito; que, no mérito requerera que fossem 

declarados os débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada 

ao pagamento de indenização de danos morais. Junta documentos e 

atribui a causa o valor de R$25.639,60 (vinte e cinco mil, seiscentos e 

trinta e nove reais e sessenta centavos), postulando a presente sob o 

manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência judiciária e a liminar 

foram deferidas às (fls.54/56 – correspondência ID 1062226), não 

sobrevindo recurso. Não fora designada audiência de conciliação, não 

sobrevindo recurso das partes. Devidamente citadas, contestaram o 

pedido (fls.66/150 – correspondência ID 1577753 a ID 1577832 e 

fls.155/177 – correspondência ID 1648654 a ID 1648661), onde procuram 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco 

Bonsucesso Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das 

ações nº1000177-96.2016.8.11.0003 nº1000181-36.2016.8.11.0003 e 

nº1000182-21.2016.8.11.0003, nos termos do artigo 55 do Código de 

Processo Civil; que, comprovara o cumprimento da medida liminar; que, no 

mérito, jamais houvera falta de compromisso do réu e por inescusável ato 

de boa-fé, a presente ação foi encaminhada ao Setor de Auditoria Interna 

para verificação, porém, não foram encontradas quaisquer anormalidades; 

que, o autor, por livre e espontânea vontade, celebrara junto ao Banco 

Bonsucesso os Contratos de Empréstimos nº104129194, firmado em 

06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito 

reais e trinta e três centavos), a ser pago em 59 (cinquenta e nove) 

parcelas mensais de R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta centavos) 

cada, estando o contrato ativo e adimplente; que, o contrato trata-se de 

portabilidade de um contrato que o autor mantinha junto ao Banco Itaú BMG 

Consignado, o qual passara a ser de responsabilidade do banco réu; que, 

na referida transação não fora disponibilizado valor, eis que se tratava de 

transferência entre bancos; que, houvera total repasse do crédito ao 

Banco Itaú BMG; que, no contrato refutado há o aceite do autor; que, não 

há que se falar em invalidade do contrato; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, devidamente celebrou e aceitou o contrato em 

comento, e teve ciência do número de parcelas, valores, datas de 

vencimentos, taxas de juros e demais dados, anuindo com todas as 

cláusulas contratuais; que, a alegação de desconhecimento das avenças 

é facilmente afastada pela cópia do contrato e demais documentos aqui 

apresentados; que, em momento algum o autor provara qualquer vício de 

vontade na celebração dos contratos objetos da lide; que, não cabe a 

inversão do ônus da prova, no caso dos autos, eis que em direito é 

impossível a prova negativa de vontade; que, a partir da existência do 

contrato refutado, no qual se encontra o aceite do autor exarado por meio 

de sua assinatura, não cabe a sustentação de que não o celebrara, dessa 

forma, não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a 

reparação na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, 

bem como, a condenação da parte autora em custas e honorários de 

sucumbência. Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, 

preliminarmente, pugna pela conexão com o feito sob 

nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual tramita na Quarta Vara Cível, nos 

termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos do Código de Processo Civil; que, 

denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina Arruda Evangelista, eis que esta 

era responsável pela captação da portabilidade; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

(fls.196/199 – correspondência ID 3254120). Foi determinada a intimação 

das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.213/215 – 

correspondência ID 6085878), oportunidade onde a ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnara pelo julgamento antecipado da lide 

(fl.217 – correspondência ID 6722117), quedando-se o réu (Gilson 

Ferreira Novaes – ME) silente, em conformidade com as certidões de 

(fl.220 – correspondência ID 8849553); a parte autora pugnara pelo 

julgamento antecipado da lide (fl.218 – correspondência ID 6843732). No 

tocante à denunciação à lide postulada pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – 

ME), esta fora desacolhida nos termos da decisão de (fls.213/215 – 

correspondência ID 6085878), bem como, fora rejeitado o pedido 

reconvencional, nos termos do despacho de (fl.221 – correspondência ID 

10432054), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados/habilitado os patronos da parte autora, Dr. 

Fausto Del Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843, Dr. Wesley 

Lopes da Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, Dr. Guilherme 

Augusto Brescovici Milagres, inscrito na OAB/MT sob nº13.047, Caio 

Cesar Pavan, inscrito na OAB/MT sob nº23.357 e Drª. Lorena de Oliveira 

Ferreira Nates, inscrita na OAB/MT sob nº23.357, bem como, o 

descadastramento/desabilitação da advogada, Drª. Erika Luiza Gregório 

Azevedo, inscrita na OAB/MT sob nº19.388, nos termos dos petitórios e 

documentos de (fls.223/237 – correspondência ID 18655823 a ID 

29105363). Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos de 

prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No caso em 

tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a declaração de inexistência 

de débito e, o pagamento de indenização por suposta conduta ilícita dos 

réus em efetuar cobrança, que a parte autora não reconhece como 

devida. A parte autora alega que não contratara a ré para prestação de 

serviços bancários – modalidade empréstimo, não reconhecendo como 

devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu (Banco Bonsucesso 

Consignado S/A), em razão do contratado mediante ‘Termo de Adesão 

Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº104129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta e 

oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; que, há outros (4) 

quatro contratos, os quais foram objeto das ações sob 

nº1000177-96/2016, nº1000181-36/2016,  nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016, as quais foram julgadas 
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improcedentes por este juízo. Pois bem, em que pese a alegação do autor, 

não existem meios de prova nos autos suficientes para levar acolhimento 

dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de que houvera 

contratação (fls.79/84 – correspondência ID 1577766 e fls.170/173 – 

correspondência ID 1648656). No mesmo sentido, não há nos autos 

qualquer comprovação de que houvera cumprimento dos contratos de 

forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios documentos acostados 

aos autos pela parte autora às (fls.42/53 – correspondência ID 1060467 a 

ID 1060231) verifica-se que fora cobrada a importância correspondente 

ao pactuado nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada 

pela parte ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a 

mesma cumprira a determinação contida na decisão inicial, nos termos de 

(item ‘4’ – fl.158 – correspondência ID 1648654, fls.04), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso do contrato de (fls.42/43 – correspondência ID 

1060467, fls.79/86 – correspondência ID 1577766 a ID 1577768, 

fls.170/177 – correspondência ID 1648656 a ID 1648661), juntado aos 

autos tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. 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 peça de ingresso, entendo que não há 

provas suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.54/56 – 

correspondência ID 1062226) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.42/43 – correspondência ID 

1060467, fls.79/84 – correspondência ID 1577766 e fls.170/173 – 

correspondência ID 1648656) não corresponde à sua e, mais, pugnara 

pelo julgamento antecipado do feito, não se desincumbindo do ônus 

probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). Nesse sentido, eis a 

jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.42/43 – 

correspondência ID 1060467, fls.79/84 – correspondência ID 1577766 e 

fls.170/173 – correspondência ID 1648656), desvencilhando-se, por 

conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos que 

havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor e 

primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 
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traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fl.217 – correspondência ID 6722117 e fl.218 – 

correspondência ID 6843732), bem como, a inércia da parte ré (Gilson 

Ferreira Novaes – ME), em conformidade com a certidão de (fl.220 – 

correspondência ID 8849553), só há um caminho a ser trilhado, qual seja, 

a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual entendimento dos 

nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.54/56 – 

correspondência ID 1062226, do presente feito). Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 22 

de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003244-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003244-35/2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Raiane dos Santos Soares. Ré: Anhanguera Educacional 

Ltda. Vistos, etc. RAIANE DOS SANTOS SOARES, com qualificação nos 

autos, ingressaram com os respectivos ‘Embargos Declaratórios’ pelos 

fatos narrados no petitório de (fls.228/230 – correspondência ID 

21065968). Instada a manifestar-se a parte adversa pugnara pela rejeição 

dos ‘Embargos de Declaração’ às (fls.234/239 – correspondência ID 

29597731), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade 
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específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. No caso 

posto à liça, aduz a embargante/autora que há omissão, devendo ser 

providos os presentes embargos de declaração (fls.228/230 – 

correspondência ID 21065968). Pois bem. Analisando-se a questão em 

desate, tenho para mim que a pretensão esposada pela embargante não é 

pertinente e, à evidência, não deve ser acatada. Primeiramente, 

destaca-se o esclarecimento do autor acerca da “omissão”: “Será omissa 

a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria 

ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de 

apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos 

fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de 

mencionar algo que devia ser examinado” (GONÇALVES, Marcus Vinicius 

Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 136). Sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. O acórdão analisou de modo adequado a 

matéria submetida à apreciação, não havendo omissões, contradições ou 

obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

28/08/2014). No caso, a omissão arguida não têm nenhuma pertinência, 

pois o que na verdade busca a embargante/autor é adequar a decisão aos 

seus interesses. Acerca do tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles 

pode tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir 

do juiz o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.1.591) Noutro trilho, 

aventa a embargante/autora que há contradição, devendo ser providos os 

presentes embargos de declaração (fls.228/230 – correspondência ID 

21065968). Acerca da “contradição” ensina o professor Marcus Vinícius: 

“Contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por 

contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse 

anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes 

conflitantes entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São 

contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência 

lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, 

ou que se excluem” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de 

Direito Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 135). Em não 

havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES 

RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, 

POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 

REJEITADOS.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, 

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, 

RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 

06/06/2003) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO 

CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003) 

Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados (fls.228/230 – correspondência ID 21065968). Desta 

feita, hei por bem em manter a sentença vergastada em sua íntegra, por 

seus próprios fundamentos e, imponho à embargante/autora a multa de 

1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado 

(STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1.026, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 22 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000145-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALZINHA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000145-86.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Dalzinha 

Pereira dos Santos. Réu: Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo (Losango 

Promoções de Vendas Ltda). Vistos, etc... DALZINHA PEREIRA DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação de 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. – 

BANCO MÚLTIPLO (LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA), 

devidamente qualificado e, após seu processamento, sobreveio o petitório 

de acordo e manifestações de (id.25296508; id.26052262, id.26052263), 

pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por DALZINHA PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor de BANCO 

LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO (LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA). Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 

Dispenso o pagamento das custas processuais remanescentes, com 

fulcro no artigo 90, §3º do Código de Processo Civil. Façam as baixas 

necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007669-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GARCIA GUIMARAES SILVA (EXECUTADO)

ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES (EXECUTADO)

CP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007669-71-2018 Ação: Execução Autor: Banco Santander Brasil S/A 

Réus: CP Serviços Administrativos Ltda e Outros Vistos, etc... BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

CP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ROSANA AUXILIADORA 

FALCÃO GARCIA GUIMARÃES e SÉRGIO GARCIA GUIMARÃES SILVA, 

com qualificação nos autos e após devidamente processado, postulou a 

extinção da ação (fl.63/67 – Id 26688245), vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado é pertinente e deve 

ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo almejado, qual seja, o 

recebimento do seu crédito, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes 

à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, extinto o presente processo, 
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promovido por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, em desfavor de CP 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ROSANA AUXILIADORA FALCÃO 

GARCIA GUIMARÃES e SÉRGIO GARCIA GUIMARÃES SILVA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. Custas 

pela ré. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 22 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012355-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012355-09.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Osvaldino 

Ferreira de Camargos Réu: BRDU SPE Vermont Ltda Vistos, etc... 

OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Danos Morais' em desfavor de BRDU SPE VERMONT 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, no mês passado 

– presume-se mês de novembro de 2018 -, ao realizar compras parcelas 

no comércio local, descobriu que seu nome constava no cadastro de 

inadimplentes, por ordem da empresa ré; que, não é devedor da ré, ao 

contrário é credor, por isso move ação para cobrar valores 

extraordinários, pois, ajuizou ação de rescisão contratual contra a ré no 

ano de 2017; que, a ré negativou o nome do autor no mês de agosto de 

2016, de forma ilegal, assim, busca ser indenizado por danos morais, onde 

requer a condenação da empresa ré no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos, 

pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem 

como designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citado, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Que, em data de 12 de janeiro de 2015, autor e ré firmaram contrato de 

compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de 

alienação fiduciária, referente ao imóvel sito no Bairro Residencial Jardim 

do Parque II, no valor de R$ 66.989,76 (sessenta e seis mil, novecentos e 

oitenta e nove reais, setenta e seis centavos); que, efetuou o pagamento 

de apenas 13 parcelas, com data de último pagamento o dia 13 de junho 

de 2016; que, não foi realizada a rescisão do contrato; que, em face do 

não pagamento da parcela, houve inserção do nome no cadastro de 

inadimplentos no valor de R$ 427,70 (quatrocentos e vinte e sete reais, 

setenta centavos), com vencimento para o dia 20 de junho de 2016, data 

da inclusão 08 de agosto de 2016; que, após mais de 16 meses da 

negativação – 28/12/2018 – é que o autor ajuizou a presente ação; que, 

no caso não há que se falar em ilegalidade, razão pela qual, deve a ação 

ser julgada improcedente, com a condenação do autor nos ônus da 

sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, não houve 

manifestação do autor (fl.162 – Id 23957490). Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a parte ré requerido o julgamento 

antecipado da lide (fls. 171 – Id 27258336); e, o autor, nada requereu, 

conforme se pode constatar pela certidão de (fl.172 – Id 28573158), 

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. Osvaldino 

Ferreira de Camargos aforou a presente ação em desfavor do BRDU SPE 

Vermont Ltda, porque, teve seu nome cadastrado no rol de inadimplentes, 

referente ao débito no importe de R$ 427,70 (quatrocentos e vinte e sete 

reais, setenta centavos), por ordem da empresa ré. Ocorre que em data 

de 12 de janeiro de 2015, firmou contrato de compra e venda de imóvel 

com pacto adjeto de alienação fiduciária, referente ao imóvel sito no 

Residencial Jardim do Parque II, nesta cidade, de forma parcelada, 

efetuando o pagamento de 13 parcelas, ocorrendo o último pagamento em 

13 de junho de 2016. Em não havendo pagamento, a ré lançou o nome no 

cadastro de inadimplentes referente ao débito com vencimento para o dia 

20 de junho de 2016, com inserção no dia 08 de agosto de 2016, por isso, 

experimentou dissabor e contratempo, passível de indenização por danos 

morais. Analisando os argumentos 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 peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve 

ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. No caso em desate, restou incontroverso 

que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, devendo 

o pagamento ser feito mensalmente, o qual não restou quitado, como 

informado pelo réu e não contrariado pelo autor, e, consequentemente, 

inserção no cadastro de inadimplentes, onde apenas exerceu um direito 

que lhe é garantido, efetuando cobrança de um crédito que tem em seu 

favor. A meu ver, a inserção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes, caracteriza o danum in re ipsa ao consumidor, prescindindo 

de prova à ocorrência de prejuízo concreto, o que não é o caso dos 

autos, uma vez que o autor não conseguiu comprovar que o documento 

de crédito que deu motivo à restrição esteja eivado de alguma 

irregularidade. É certo que o autor deu início ao pagamento das parcelas, 

todavia, não menos certo é que não passou a honrar os pagamento 

futuros, dando azo à empresa ré efetuar a cobrança e/ou negativar o 

nome do devedor, trazendo, em sua inicial argumentos que não têm um 

mínimo de respaldo jurídico. É cediço que incumbe ao autor a comprovação 

dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio 

da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema 

probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes 

utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 77 de 544



DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 

DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE 

PERDA DE TALONÁRIO E FALSIDADE DE ASSINATURA LANÇADA NA 

CÁRTULA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. 

CASO CONCRETO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. SENTENÇA 

PROCEDENTE. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (Apelação Cível Nº 70051555613, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado 

em 27/03/2013) Desta forma, não tendo o autor comprovado de forma 

escorreita alguma irregularidade, resultando no débito que dera motivo ao 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes, deve a ação ser 

julgada improcedente. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por 

Danos Morais" promovida por OSVALDINO FERREIRA DE CAMARGOS, 

com qualificação nos autos em desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, 

com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, 

devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, revogando a decisão de (fls.34/36 – Id 18771478), 

expedindo-se o necessário. Transitada em julgado e feitas as anotações 

de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008140-53.2019.8.11.0003

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:

ANTERO ALVES GODINHO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008140-53.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A Réu: Antero Alves Godinho Neto Vistos, 

etc... AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' em desfavor de ANTERO ALVES 

GODINHO NETO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 

da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido. Devidamente citado e apreendido o 

veículo, não contestou o pedido, tendo o procurador do autor requerido o 

julgamento antecipado, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeira as alegações de fato 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor de ANTERO ALVES 

GODINHO NETO, com qualificação nos autos, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela 

autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o 

disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a 

terceiros que indicar. Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Defiro o pedido de dilação de prazo – 

10 (dez) dias - para empresa ré efetuar a juntada de custas 

complementares, consoante pedido de (fl.65 – Id 31178109). Transitada 

em julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 22 de abril de 2.020.- 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002261-70.2016.8.11.0003

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:

A G SILVA DE JESUS - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007- 

CGJ/MT, impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR-SE acerca Id 24075349, devendo, para tanto, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010345-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC FERNANDES ALVES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado da parte 

autora para IMPUGNAR a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006480-92.2017.8.11.0003

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:

PAULA RAPHAELA ARAUJO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a procuradora da parte autora, para 

manifestar-se acerca da correspondências de ID 24168149, tomando as 

providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002466-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 7350474, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014969-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETINO FERNANDES DE AMORIM (AUTOR(A))

ERONDINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

GILBERTO REIS GUIMARAES (AUTOR(A))

NEUSA RODRIGUES MONTEIRO (AUTOR(A))

EDILSON DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

TEREZINHA NUNES LIMA (AUTOR(A))

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ARLAN NILSON VASCONCELOS DA CUNHA (AUTOR(A))

VALDIVINO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS DE CARVALHO COLARES (AUTOR(A))

RAIMUNDO DAMIAO GUEDES (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

WILSON BEZERRA FORTUNATO (AUTOR(A))

IVONE RIBEIRO RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE (REU)

VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER DA SILVA CAMARGO OAB - MT15211/O (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 das informações e peticionamentos de de IDs retro, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006136-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ANSELMO PEZZINI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, MANIFESTAR acerca do AVISO DE RECEBIMENTO JUNTADO (AR) - 

Id 27880797, assinado por outra pessoa que não o requerido, bem como 

para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008774-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE ARACATUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO TEREZA OAB - SP273725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADRIANA ROBERTA KUM (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002365-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANIO SILVA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007- 

CGJ/MT, impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR-SE acerca da RELATÓRIO SOCIAL do Sr. 

perito, Id 24188232, e requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007445-70.2017.8.11.0003

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:

EVALDINA SOARES DE BARROS (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005516-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimação do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, para que no 
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prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico 

do sistema PJE como patrono da parte requerida BANCO DO BRASIL S/A - 

CNPJ: 00.000.000/0551-74, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000433-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAMPE-VEICULOS DE RECREACAO LTDA. - ME (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 interesse no prosseguimento do feito,requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009846-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DA SILVA ALVES (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: 1006027-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

Intimação do Dr. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR , 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000029-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA SOUZA OAB - SP321511 (ADVOGADO(A))

LUAN GOMES OAB - SP347019 (ADVOGADO(A))

RICARDO MARANGONI BRANQUINHO OAB - SP381120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA (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: 1003188-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO FEITOSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007- 

CGJ/MT, impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte requerida 

para, no prazo legal, MANIFESTAR-SE acerca da manifestação do autor - 

Id 24196548.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007290-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, devendo, para tanto, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009321-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALVES DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

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 
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entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002491-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA AVELINA DELGADO DO PINHO (REQUERIDO)

 

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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000706-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA OURIVES SILVEIRA (REU)

EDUARDO FERREIRA DE MORAES (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 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015092-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/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: 1015092-48.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos a 

integralidade do instrumento particular de ID. 27130840, bem como 

esclarecer a aparente divergência entre endereços constantes no 

documento de ID. 26458209 - Pág. 1 e nas faturas de ID. 27131942. Após, 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015277-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA REZENDE MATOS (AUTOR(A))

ELISABETE RODRIGUES DE MATOS (AUTOR(A))

RICARDO RODRIGUES DE MATOS (AUTOR(A))

RODRIGO REZENDE MATOS (AUTOR(A))

ROGERIO RODRIGUES DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART OAB - SP179755 (ADVOGADO(A))

LAISA MAGALHAES DE MATOS OAB - MT25156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOCCUSSE (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015277-86.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELISABETE RODRIGUES DE MATOS, RODRIGO REZENDE 

MATOS, RICARDO RODRIGUES DE MATOS, ALINE ROSA REZENDE 

MATOS, ROGERIO RODRIGUES DE MATOS REU: ADILSON DOCCUSSE 

Vistos etc. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18 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. Notifique-se o Ministério Público. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005321-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DARC DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005321-17.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEANE DARC DA SILVA SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos, etc. A pretensão autoral cristalizada no petitório retro 

mostra-se inviável, ao passo que um dos requeridos não fora devidamente 

citado. INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito em relação 

ao réu não citado, requerendo o que de direito. Após, voltem-se 

conclusos. 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: 1009799-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009799-68.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: YEDA MARIA VIEIRA NASCIMENTO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos etc. 

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC[1]). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 

1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente 

de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GIOVANA FABRIS (REU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000471-80.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA, 

SIMONE GIOVANA FABRIS Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, 

determino seja procedida a busca do endereço dos requeridos junto ao 

INFOJUD. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006023-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JUVENAL FELER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

PANTANAL CERTIFICADORA E IDENTIFICADORA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006023-60.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANIO JUVENAL FELER REU: TRANSPORTES DO OESTE 

LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, PANTANAL CERTIFICADORA E 

IDENTIFICADORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão encartada no ID 30934691, intime-se, 

pessoalmente, a parte demandante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006723-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACHADO TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006723-65.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME REU: MACHADO 

TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI - ME Vistos etc. Tendo em vista 

a denunciação da lide apresentada pela parte requerida (ID 24006300), 

determino a citação da denunciada Tokio Marine Seguradora S.A., para, 

querendo, manifestar-se sobre tal denunciação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A denunciante deverá providenciar a citação da denunciada, no 

prazo referido no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de a 

ação prosseguir semente contra ela, denunciante. O processo ficará 

suspenso até que seja efetivada tal comunicação processual. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003083-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE LIMA MENDES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (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: 1003083-54.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEIDIANE LIMA MENDES ALMEIDA REU: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004676-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDREIA PADILHA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME (REU)

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 DESPACHO Processo: 1004676-21.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VANDREIA PADILHA ALVES DA SILVA REU: MAIS 

RONDONOPOLIS LTDA - ME Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. 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: 1006301-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO AZEVEDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1006301-61.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EVERALDO AZEVEDO 

GONCALVES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Considerando que um dos advogados que atua nestes autos, qual seja, 

Dr. Edir Braga Júnior, é concunhado desta magistrada, com quem 
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mantenho relação de íntima amizade, declaro-me suspeita para 

jurisdicionar no feito, conforme dispõe o artigo 145, I, parte final, do Novo 

Código de Processo Civil. Encaminhe-se o feito ao substituto legal, 

adotando as providências legais necessárias. Rondonópolis/MT, 26 de 

outubro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003867-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIDE BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003867-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILVANEIDE BRAZ DA SILVA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos etc. Tendo em vista a interposição de 

recurso de apelação pela autora (ID. 27605613), inclusive em relação às 

verbas sucumbenciais arbitradas, e que, por força do art. 502/CPC[1], 

como consequência do efeito devolutivo, adia-se a formação da coisa 

julgada, seja ela formal ou material, assim como, nas palavras de Nelson 

Nery Júnior, “O objeto da devolutividade constitui o mérito do recurso, ou 

seja, a matéria sobre a qual deve o órgão ad quem pronunciar-se, 

provendo-o ou improvendo-o”[2], INDEFIRO o pleito de ID. 30162363 - Pág. 

1. A propósito, cite-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO 

DEVOLUTIVO. EXTENSÃO EPROFUNDIDADE. MATÉRIA NOVA SUSCITADA 

NA APELAÇÃO. QUESTÃO APRECIÁVELDE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE 

O TRIBUNAL SILENCIAR-SE. BROCARDO"TANTUM DEVOLUTUM 

QUANTUM APPELLATUM". ART. 515, CPC. RECURSOPROVIDO. I - A 

extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte 

nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum 

devolutum quantum appellatum". A apelação transfere ao conhecimento do 

tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação. II - Em se 

tratando de matérias apreciáveis de ofício pelo juiz (condições da ação, 

pressupostos processuais, perempção, litispendência e coisa julgada - 

arts. 267, § 3º e 301, § 4º, do CPC), mesmo que a parte não tenha 

provocado sua discussão na petição inicial ou na contestação, conforme 

se trate de autor ou de réu, podem elas ser apreciadas apreciadas na 

segunda instância. (STJ - REsp: 131371 MG 1997/0032692-6, Relator: MIN. 

SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/1998, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/12/1998 p. 362). 

(Destacamos). Apresentadas as contrarrazões (art. 1.010, §1º, do CPC[3] 

[1] ) (ID. 30974165), encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do 

CPC[4] [2] ). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 502. Denomina-se coisa 

julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito não mais sujeita a recurso. [2] NERY Jr., Nelson. Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante. 6ª 

ed. São Paulo, Ed. RT, 2002. [3] § 1º O apelado será intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. [4] § 3º Após as 

formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao 

tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005886-10.2019.8.11.0003

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:

DOUGLAS KEIZO MACIEL MIYAMOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005886-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: DOUGLAS KEIZO 

MACIEL MIYAMOTO 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 requerida 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004125-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004125-12.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIVINO JOSE MARTINS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 31394152, 

intime-se, pessoalmente, a parte demandante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, 

§1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001946-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BATEMARQUE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. FREITAS & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001946-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALEX BATEMARQUE PEREIRA REU: F. R. FREITAS & CIA LTDA 

- EPP Vistos etc. Antes de decidir sobre o petitório retro, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD. Com 

as informações, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000896-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000896-44.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARLENE ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: CELSO 

VINICIUS LESSA GATTO - ME Vistos etc. Procedam-se as retificações 

pertinentes, eis que o presente feito trata-se, agora, de cumprimento de 

sentença. Após, intime-se a parte devedora, nos moldes do art. 513, II, do 

CPC, para pagar o valor indicado na execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal 
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interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, 

indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da expedição de 

mandado de penhora e avaliação. Efetuado o pagamento parcial da 

obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão 

sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do 

CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UELINGTON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (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: 1000582-30.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): UELINGTON PEREIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005529-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FARINACIO PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005529-30.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGER FARINACIO PACHECO REU: NISSAN DO BRASIL 

AUTOMOVEIS LTDA Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade 

de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006836-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILINHA RIBEIRO MARANHAO (REQUERENTE)

NILO LOPES MARANHAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006836-82.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EMILINHA RIBEIRO MARANHAO, NILO LOPES MARANHAO 

JUNIOR Vistos etc. Analisando os autos, observa-se que o presente feito 

f o i  d i s t r i b u í d o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  P r o c e s s o  n º 

1001363-18.2020.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se 

a sua redistribuição, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006954-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KADMA LOHANY TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIO CESAR TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006954-58.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KADMA LOHANY TEODORO DA SILVA, JUNIO CESAR 

TEODORO DA SILVA Vistos, etc. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de ação de jurisdição voluntária. De acordo com o artigo 57, do 

COJE/MT, e 4º, do Provimento de nº. 10/2003/CM, compete às 1ª e 2ª 

Varas de Família e Sucessões processar e julgar os feitos envolvendo as 

matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006952-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIMAR DE MELO OAB - 956.454.621-49 (REPRESENTANTE)

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006952-88.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO BOSCO DE MELO REPRESENTANTE: ANTONIA 

LUCIMAR DE MELO REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Vistos etc. 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). Do trazido aos autos, 

constata-se que a parte autora é pessoa absolutamente incapaz para os 

atos civis e comerciais, conforme Sentença transitada em julgado 

proferida em meados de 2007 (ID. 31395440 - Pág.7), tanto que postula a 

presente representada por sua curadora e irmã. Registre-se, em gênese, 

que o negócio jurídico entabulado por pessoa incapaz, sem a 

representação legal, é nulo[1], o que, nos termos da lei civil, não é 

suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo[2]. Dito 

isto, tem-se, a contrario sensu, que, em havendo a devida representação, 

perfeccionada está a existência, a validade e a eficácia do negócio 
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jurídico, a teor da vetusta Teoria da Escada Ponteana[3]. Pois bem. Para 

além da documentação acostada, vislumbra-se da narrativa fática a 

irresignação da curadora do autor quanto às negativações existentes em 

nome deste, pontuando que não anuiu, aceitou ou celebrou com/o(s) 

contrato(s) que as originaram. Isto posto e, tendo em vista a peculiaridade 

do caso, o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe, 

mesmo porque não acarretará qualquer dano à cooperativa requerida. A 

documentação colacionada dá substrato ao quadro fático, fazendo 

emergir a probabilidade do direito, ao passo que o perigo de dano é 

inerente à situação como um todo, posto a imposição de restrição ao 

crédito da parte autora em virtude de negócio jurídico supostamente não 

entabulado, anuído ou sequer conhecido de sua curadora. Circunstâncias 

tais que, jungidas, ao menos neste momento processual, comandam o 

deferimento da tutela de urgência postulada. Coadunando com o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO 

CELEBRADO POR AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. JULGAMENTO 

PROCEDENTE DOS EMBARGOS, COM A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. 

RECURSO DO BANCO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO 

NEGÓCIO. RECHAÇADA. É NULO O NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR 

INTERDITADO, SEM A PARTICIPAÇÃO DO SEU CURADOR. ART. 166, 

INCISO I, DO CPC. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. 

DESCABIMENTO. sentença de interdição produz efeito desde logo. ART. 

1.184, DO CPC/73, VIGENTE QUANDO DA INTERDIÇÃO E DA 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00176280720158250001, Relator: 

Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª CÂMARA 

CÍVEL). (Destacamos). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO CELEBRADO POR INTERDITADO 

SEM REPRESENTAÇÃO DO CURADOR. AGENTE ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ. NULIDADE RECONHECIDA. EXEGESE DO ART. 166, I, DO CC. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 

REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE 

DE RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 

ALEGAÇÃO DOS APELANTES DE QUE NÃO AGIRAM COM MÁ-FÉ. 

IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE PERQUIRIR-SE ACERCA DA BOA 

OU MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. NEGÓCIO INTRINSECAMENTE NULO. 

SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. BENFEITORIAS. PRETENDIDO O 

RESSARCIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO SOMENTE PELAS 

BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. ARTS. 1.202 E 1.220 DO CÓDIGO CIVIL. 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM OS 

VALORES DEVIDOS À AUTORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NESTA SEDE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Os absolutamente incapazes não 

podem praticar nenhum negócio jurídico válido sem que estejam 

representados." (STJ, REsp n. 38.353/RJ, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 

10.09.1993). (TJ-SC - AC: 03016239020168240076 Turvo 

0301623-90.2016.8.24.0076, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 

Julgamento: 26/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil). (Destacamos). 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. SENTENÇA. EFEITO EX NUNC. 

NEGÓCIO JURÍDICO. AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE. I – 

É válido o ato jurídico firmado por agente capaz, contendo objeto lícito e 

forma prevista ou não defesa em lei. II – A teor do disposto no inciso I do 

artigo 166 do Código Civil, o negócio jurídico celebrado por interdito, sem a 

presença de seu representante legal, é nulo de pleno direito, por tratar-se 

de agente absolutamente incapaz de gerir os atos da vida civil. III – A 

notória incapacidade do contratante, ao tempo da celebração do negócio 

jurídico, afasta a alegação de boa-fé na contratação. IV – A sentença de 

interdição possui efeito a partir de sua publicação e não do registro de 

seus termos no assentamento de nascimento do interdito. V - Evidenciada 

a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, 

viabilizando-se a restituição, na forma simples, dos valores descontados 

da Apelada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 

00044821620098050113 BA 0004482-16.2009.8.05.0113, Relator: Heloísa 

Pinto de Freitas Vieira Graddi, Data de Julgamento: 28/02/2012, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2012). (Destacamos). Ademais, 

registro que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, 

quando então a negativação pode ser reativada e o nome do autor poderá 

voltar a figurar no cadastro do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da 

cobrança judicial do débito, se devido, é claro, incidindo até mesmo os 

acréscimos legais atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo 

irreversível à parte ré. Isto posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida para DETERMINAR que a requerida proceda com o 

necessário para exclusão das restrições ao nome da parte autora 

insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, conforme documento de 

ID. 31396593, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial, bem como a prioridade de tramitação. Nos termos do 

art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de 

AGOSTO de 2020, às 08h, 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 [1] Art. 166. É 

nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente 

incapaz; [2] Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de 

confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. [3] TARTUCE, 

Flávio. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 10 ed. São 

Paulo: Método, 2015, p. 15.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006955-43.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ROSANE APARECIDA NATEL TAGLIARI DA SILVA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

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.” Em um juízo de cognição rarefeita, o suficiente ao que exige o 

momento processual, e, ainda, evocando a Teoria da Asserção[1] ou da 

Prospettazione ou da verificação in statu assertionis, desenvolvida com 

lastreio em Liebman e acolhida pelo Direito Pátrio[2], entendo como 

presente a probabilidade do direito, posto que eventual suspensão estaria 

amparada em exação unilateral de diferença de consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora n.º 6/127468-7, referente a período 

pretérito, conforme documento de ID. 31396672 - Pág. 4 e ss. Com efeito, 

a conduta epigrafada da demandada tem sido motivo de reparo pela 

jurisprudência, que tem rechaçado o corte de serviço de tal estirpe, 

quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a 

fornecimento em período pretérito, apurada em aferição unilateral de 

medidor de consumo ineficiente/avariado. Corroborando o entendimento 

profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA. 

DÉBITO PRETÉRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA NA 

FATURA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA. 1) O corte no fornecimento de energia elétrica, em virtude de 

inadimplência, é autorizado para débito atual e desde que haja prévia 

notificação do consumidor, porém, em relação a débitos pretéritos, de 

recuperação de consumo de energia, a concessionária não poderá 

fazê-lo, pois acaba tornando inviável o adimplemento da fatura, violando, 

assim, o equilíbrio econômico e financeiro do contrato e o devido processo 

legal de apuração do débito previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; 

2) Agravo de Instrumento provido para, reformando a decisão, conceder 

tutela provisória de urgência para determinar que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA) se abstenha de suspender o corte no 

fornecimento de energia elétrica em relação a débito pretérito. (TJ-AP - AI: 

00002987020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA 
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PINI, Data de Julgamento: 04/06/2019, Tribunal). (Grifamos). 

ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - MARCAÇÃO A MENOR DO EFETIVO 

CONSUMO - SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE 

DO FORNECIMENTO. 1. A Segunda Turma, na assenta de 13 de fevereiro 

de 2007, no julgamento do REsp 633.722/RJ, de relatoria do Min. Herman 

Benjamin, entendeu que não sendo o caso de discussão a respeito da 

energia elétrica ordinariamente fornecida, estando o consumidor em 

situação de adimplência, impossível a suspensão do fornecimento de 

energia como forma de obrigar o consumidor ao pagamento, 

reconhecendo as condições técnicas unilaterais para apuração da fraude. 

2. In casu, verifica-se dos autos que houve suspensão do fornecimento 

de energia elétrica após constatação de fraude no medidor, ocasionando 

um prejuízo à concessionária no valor de R$ 5.949,44 (cinco mil 

novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 3. 

Impossível o corte do fornecimento de energia elétrica no caso sub 

examen, sendo necessário procedimento ordinário de cobrança para 

créditos decorrentes de apuração de fraude no medidor. Recurso especial 

provido, para retomar o fornecimento de energia elétrica. (REsp 

962.631/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 04.09.2007, DJ 19.09.2007 p. 261). (Sublinhamos). APELAÇÃO 

CÍVEL/RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA 

CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, 

DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. I - Constatadas 

irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se exigível o débito 

oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme o disposto no 

art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. II - É ilegal o corte de 

energia elétrica nos casos de dívida contestada em Juízo decorrente de 

débitos pretéritos. Recursos desprovidos. (TJ-RS - AC: 70079725438 RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 18/12/2018, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/01/2019). (Grifamos). Entrementes, verifico também a existência do 

perigo de dano, tendo em vista a essencialidade do serviço invocado na 

exordial[3], que, caso suspenso, poderá ocasionar excessivo gravame e 

prejuízo à parte autora, circunstâncias estas que, jungidas, recomendam o 

deferimento do pleito in limine litis formulado. Tenho, portanto, que tais 

requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, nesta fase de cognitio non plena, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência invocada na 

exordial. Isto posto, defiro a liminar pleiteada pela parte requerente para o 

fim de determinar que a demandada, no prazo de 24h, restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, caso já 

tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, desde que tais 

medidas tenham por fundamento os débitos de R$ 1.446,30 (mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) e de R$ 7.327,59 

(sete mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

representados pelas faturas de Ids. 31396672 - Pág. 5 e 6, bem como 

proceda com o necessário para exclusão das restrições creditícias 

impostas à parte autora ou se abstenha de fazê-las, desde que tais 

medidas também tenham por fundamento os débitos retromencionados, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor 

da obrigação controvertida na liça. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 de AGOSTO de 2020, às 

10h30min, 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 COM URGÊNCIA. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] “O que importa é a 

afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a 

realidade, que já seria problema de mérito”, explica Luiz Guilherme Marinoni 

(1991, p. 58 apud DIDIER JR., p. 182). [2] RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E 

VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. 

OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE.INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 

CONDIÇÕES DA AÇÃO.APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se 

foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo 

Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa 

sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que 

a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da 

asserção. 2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e 

a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da 

análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se 

recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de 

tais preliminares. 3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a 

necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de 

recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos 

autos (Súmula nº 7 do STJ). 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2016, DJe 07/03/2016) (Grifamos). [3] Art. 22. Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. (grifei)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015031-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDNOLIA PINA DE SOUZA REU: AYMORE Vistos etc. Recebo 

e emenda e 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. 26419266 - Pág. 3 

pela autora 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 
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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 

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 18 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 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: 1004321-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004321-79.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE SOUZA BARROS REU: VIA VAREJO S/A, BRITANIA 

ELETRODOMESTICOS LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. I 

– DAS PRELIMINARES I.1 – DA IMPUGNAÇÃO À AJG De proêmio, 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 de recursos financeiros para arcar 

com as despesas processuais, do qual não se desincumbiu a parte 

requerida. I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA No que tange à preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pelas requeridas VIA VAREJO S/A (CASAS 

BAHIA) e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, cumpre aduzir, primeiramente, 

que a presente demanda está a tratar de vício do produto, e não de fato 

do produto. Feita a observação retro, tem-se aqui a subsunção da 

demanda à Seção III, do CDC, ou seja, ao art. 18 e ss., que tratam da 

Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço. Com efeito, em se 

tratando de vício do produto, a responsabilidade pelo ocorrido é solidária 

entre fabricante e fornecedor, nos termos do art. 18, caput, do CDC, o 

que, por si só, AFASTA a alegada preliminar em relação à requerida VIA 

VAREJO S/A (CASAS BAHIA), ao passo que, indubitavelmente, 

enquadra-se no conceito legal de fornecedor. 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 [...]. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HÁ 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E O 

FABRICANTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70070842877 RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 26/09/2016, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/09/2016). (Grifamos). APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. VÍCIO 

DE QUALIDADE. PRAZO PARA A CORREÇÃO DO VÍCIO. INOPONIBILIDADE 

AO CONSUMIDOR. PRODUTO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA 

DE ABALO PSÍQUICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para 

que se verifique a legitimidade passiva ad causam, condição da ação, é 

preciso que se analise se a parte demandada é realmente quem resistiu à 

pretensão autoral e quem poderia satisfazer os interesses que levaram à 

propositura da demanda. 2. Não se confunde a responsabilidade pelo 

defeito do produto ou do serviço - na qual, em regra, a responsabilidade 

do comerciante é subsidiária (art. 13 do CDC)- com a responsabilidade 

pelo vício do produto ou do serviço, que tutela o patrimônio econômico do 

consumidor e, por isso, atinge toda a cadeia de consumo, de forma 

solidária (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC), inclusive a do 

comerciante, que somente se exonera na hipótese de fornecimento de 

produtos in natura quando claramente identificado o produtor (art. 18, § 5º 

do CDC). 3. O prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º do CDC para 

sanar o vício do produto não configura direito subjetivo do fornecedor, eis 

que o consumidor poderá exercer a pretensão de substituição, devolução, 

ou abatimento de imediato, no caso de o produto ser reputado essencial, 

nos termos do art. 18, § 3º do CDC. 4. O ilícito civil que não atinge os 

direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa, embora represente 

circunstância adversa e mereça tutela jurídica, não enseja, 

necessariamente, a reparação por supostos danos morais. (TJ-MG - AC: 

10701120084606001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2014). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

COMERCIANTE. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO POR VÍCIOS, 

QUE SE ESTENDE DESDE O FABRICANTE ATÉ O COMERCIANTE. 

APARELHO DE CELULAR. PRODUTO ENCAMINHADO Á FABRICANTE, SEM 

SOLUÇÃO. INSPEÇÃO JUDICIAL NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VÍCIO DE QUALIDADE, QUE TORNA 

IMPRÓPRIO O PRODUTO PARA O USO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, 

NOS TERMOS DO ART. 18 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008353989 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/04/2019). (Grifamos). No que se refere à requerida 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, merece acolhida a preliminar de 

ilegitimidade passiva, ao passo que o SERVIÇO DE MULTIASSISTÊNCIA foi 

contratado pela autora junto à primeira Ré (VIA VAREJO), nele não 

figurando MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (ID. 8755649). Esta, diga-se, 

em momento algum se encontra ligada ao contrato de seguro, uma vez 

que, pela adesão da proposta, a única obrigação assumida seria em 

relação aos sorteios dos títulos de capitalização de titularidade da 

requerida Casas Bahia, que pela aquisição do serviço cederia seus 

direitos à autora. ISTO POSTO, ACOLHO a preliminar de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA arguida pela requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Com 

essas considerações, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, 

apenas quanto à demandada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, devendo 

ser excluída do polo passivo da ação. Como consequência, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, deverá a autora pagar as custas e 
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despesas processuais proporcionais, além de honorários advocatícios em 

favor da requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho do advogado na 

fase inicial do processo, com apresentação de contestação, sem labor na 

fase de instrução processual ainda vindoura. Em razão de a parte autora 

ser beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das 

custas e honorários, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC[1]. Deve a 

demanda continuar somente em relação às requeridas VIA VAREJO S/A 

(CASAS BAHIA) e BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 

(BRITÂNIA/PHILCO). Procedam-se as anotações necessárias. II- DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Importa ressaltar que o caso deve ser 

analisado segundo a ótica consumerista. Neste contexto, cabe-nos 

apreciar o pedido de inversão do ônus da prova apresentado pelo 

requerente na exordial, questão sobre a qual coligimos a orientação 

abaixo: “Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. ún., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n. 

8, p. 42).”[2] (grifamos) Sob esse prisma, verifica-se a patente 

hipossuficiência da autora, tendo em vista a natureza da causa em exame, 

bem como considerando ser as requeridas pessoas jurídicas de porte de 

porte considerável, contexto processual de onde exsurge a necessidade 

da inversão postulada para que seja garantida a salutar isonomia 

processual nesta liça, razão pela qual DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. Não 

havendo mais preliminares, declaro saneado o processo. Deixo de fixar os 

pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pela parte autora e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de NOVEMBRO de 2020, às 14 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 [1]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 têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

§ 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. [2] Código de Processo Civil Comentado, 3.ª 

ed. RT,. pág. 1354.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007233-49.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDERSON FRANCISCO DE SOUZA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Intimada a parte a autora a trazer 

aos autos documentação que comprovasse a condição de miserabilidade 

financeira, assim não o fez, não tendo cuidado de demostrar que faz jus à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Corroborando 

o entendimento profligado neste comando judicial trago a colação os 

seguintes julgados: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da 

justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais, o 

Magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos 

que infirmem o estado de pobreza declarado. Na hipótese, considerando 

que o Apelante não trouxe aos autos a demonstração de seus 

rendimentos, escorreita a decisão singular que revogou os benefícios da 

gratuidade da justiça. (Ap 140504/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no 

DJE 23/06/2015). (grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE 

CONTRATO, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO PELA PARTE 

CONTRÁRIA E PELO JUIZ – DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPORTAR OS CUSTOS DO PROCESSO 

– INEXISTÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 

ACESSO À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

NÃO-OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, 

embora sucintamente, o juiz expõe as razões que contribuíram para a 

formação de seu convencimento no que tange ao indeferimento do pedido 

de assistência judiciária gratuita, não há falar-se em nulidade da decisão 

por falta de fundamentação. O art. 165, do CPC, não exige que as 

decisões interlocutórias tenham fundamentação extensa, mas que 

contenham motivação suficiente das razões do convencimento do julgador 

para acolher ou não o pedido da parte. 2. Atualmente não prevalece a 

corrente doutrinária e jurisprudencial que defende que o benefício da 

justiça gratuita será deferido mediante simples declaração nos autos, 

devendo o juiz (e o litigante adverso por meio de impugnação), examinar a 

real existência de hipossuficiência da parte no caso concreto, pois, 

conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios, o referido 

documento goza de presunção iuris tantum de veracidade, admitindo, 

portanto, questionamento. 3. Nessa hipótese, diante da falta de 

demonstração pelo beneficiário, por meio de prova documental 

convincente, de que não possui condições financeiras para suportar as 

custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio 

sustento, deve ser indeferido o referido benefício, sabidamente destinado 

aos comprovadamente necessitados nos termos da Lei n. 1.060/50. 4. A 

decisão que nega a assistência judiciária gratuita com amparo na prova 

dos autos não ofende os princípios constitucionais de acesso à tutela 

jurisdicional, à ampla defesa e ao contraditório, que pressupõem que a 

parte atenda todos os requisitos legais e processuais para poder exercer 

o direito de ação. (AI 33416/2012, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/09/2012, Publicado no DJE 

03/10/2012). (destacamos) Desta feita, INDEFIRO a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça ao autor. INTIME-SE a parte autora para 

que proceda ao recolhimento das custas processuais devidas no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006943-34.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. INDEFIRO o pleito autoral para 

pagamento das custas ao final do processo. Por outro lado, o Código 

Processo Civil, atento à realidade econômica nacional e à multiplicidade de 

situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao 

magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, expandindo o leque de possibilidades que autorizam a benesse, 

admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para a) 

suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato 

em específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para c) parcelar 

o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no 

curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º). A nova sistemática atende, 

assim, a situações em que, como no caso em apreço, embora a parte não 

preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades 

no recolhimento das custas e despesas processuais. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (TJMT - AI 

148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). 

(negritamos) Não obstante o requerente não se enquadrar exatamente no 

perfil daquele que necessariamente faz jus a concessão total da benesse 

com isenção integral das custas e despesas do processo, considerando o 

valor da causa, admito que as circunstâncias do caso autorizam a 

concessão parcial da benesse, apenas para facultar o parcelamento das 

custas, conforme preconizado no art. 468, §§ 6º e 7°, CNGC. Ante ao 

exposto, AUTORIZO o pagamento das custas em até 06 (seis) parcelas 

sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a primeira parcela ser 

recolhida e comprovada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 290, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007939-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (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: 1007939-32.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA, devidamente 

qualificada, manejou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, também qualificada. Alega a autora que, em virtude de 

acidente de trânsito ocorrido em 16/10/2015, o segurado WESLEY FAGION 

PAIXÃO veio a óbito. Relata ser a única beneficiária do falecido, vez que 

ele era separado, não tinha filhos e o pai era falecido. Afirma que, feito o 

pedido administrativo, a requerida pagou apenas metade do seguro 

DPVAT, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta) reais. Pelo 

exposto, pede a procedência dos pedidos para que a requerida seja 

condenada a lhe pagar os R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), que seriam de direito, sem prejuízo da condenação em custas e 

honorários devidos. Com a inicial vieram documentos. Audiência de 

Conciliação restou INFRUTÍFERA (ID. 10653516). A requerida ofereceu 

Contestação (ID. 10840072), arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa, 

e, no mérito, que a autora já recebeu a cota-parte que faz jus, qual seja R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), sendo certo que deve 

ser resguardada a cota-parte da esposa do de cujus conforme constou 

na certidão de óbito, pugnando assim pela improcedência da demanda. Em 

sede de impugnação, a requerente rechaçou as alegações expendidas 

pela ré e reiterou os pedidos insertos na inicial (ID. 11276143). Instadas a 

manifestarem-se acerca da produção de provas, ambas as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 22457925 e 22089841). É 

o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, cumpre analisar a 

preliminar de ilegitimidade ativa, agitada pela parte ré em sede de 

contestação. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior[1] ensina que: "A 

legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a 

passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. (...) Em 

síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad 

causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de 

sorte que" a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação.'' E, 

nos dizeres de Ernani Fidélis[2]: "Toda pessoa é livre para propor ação. 

Mas o juiz somente cumprirá a função jurisdicional propriamente dita, isto 

é, solucionará o litígio denunciado, se presentes estiveram, no processo, 

as condições da ação. Não há obrigação do Estado no atendimento ou não 

da pretensão do autor, se a ele faltarem as condições exigidas do direito 

de ação, caso em que o juiz não julga nem procedente nem improcedente 

o pedido, mas, simplesmente, deixa de apreciá-lo, extinguindo o processo. 

Não julga o mérito, portanto. Três são as condições da ação, não 

comportando interpretação ampliativa: a possibilidade jurídica, a 

legitimidade das partes e o interesse processual (artigo 267, VI)." Em 

análise aos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte 

autora trouxe robusta documentação que atesta que o de cujus e a Sra. 

LAÍS DA SILVA AMARAL PAIXÃO, à época do óbito – 17/10/2015, já se 

encontravam separados de fato há certo tempo, declaração subscrita e 

firmada por ambos nos autos de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

distribuída em 13/04/2015. Noutro giro, embora incontroverso que o casal 

estava separado de fato à época do óbito, não se pode concluir que tal 

situação fática, a teor da exigência legal do art. 1830, do CC[3], perdurava 

há mais de dois anos. Portanto, o cerne da análise quanto à legitimidade 

autoral reside, basicamente, em se verificar se há ou não necessidade de, 

à época da morte, a separação de fato datar, obrigatoriamente, de mais 

dois anos, ou, em outra palavras, à possibilidade de se conferir a 

condição de herdeiro ao cônjuge separado há menos de 2 (dois) anos do 

"de cujus". E, elucidando a dúvida, explicita a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO 

SUCESSÓRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. POSSE AFASTADA POR 

CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. EXTINÇÃO. EFEITOS. 

SUSTAÇÃO. POSSE REVIGORADA. TESTAMENTEIRO/INVENTARIANTE. 

POSSE PROVISÓRIA. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. 

DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SOBREVALÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DOS 

RECURSOS. - A extinção do processo, sem resolução de mérito, por 

decisão transitada em julgado, implica necessariamente a revogação da 

liminar deferida anteriormente nos autos que determinara a saída da 

autora, ora apelada, do lar conjugal. Como o feito foi extinto, a eficácia da 

medida foi cassada, sendo devida a restauração do status quo ante das 

partes que, no caso em tela, seria a volta ao lar da apelada - Tendo sido 

extinta a ação de separação judicial movida pelo de cujus em desfavor da 

ora apelada, haja vista o falecimento daquele, quando da abertura da 

sucessão, a promovente ainda se encontrava legalmente casada com ele 

- Quando do falecimento do de cujus, as partes estavam separadas de 

fato há menos de 02 (dois) anos, o que nos termos do art. 1.830 do CC, 

faz com que restem assegurados à autora, ora apelada, os direitos 

sucessórios, dentre eles, o direito real de habitação, uma vez que, de uma 

análise sistemática dos dispositivos legais, para que a separação de fato 

operasse efeitos no plano sucessesório. (TJ-PB 00185464820088152001 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 89 de 544



PB, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 

13/06/2017, 4ª Câmara Especializada Cível). (Destaque nosso). AÇÃO 

DECLARATÓRIA – Sucessão – Casal separado de fato há mais de dois 

anos quando da morte do varão – Inexistência de direito sucessório da 

esposa – Não comprovação de reconciliação neste período e nem de que 

essa convivência se tornara impossível sem culpa da sobrevivente – 

Inteligência do art. 1.830 do Código Civil - Recurso desprovido. (TJ-SP - 

APL: 00186790620118260344 SP 0018679-06.2011.8.26.0344, Relator: 

Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2016). 

(Destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE, 

NOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR 

JAYME THOMAZ DO NASCIMENTO, DETERMINOU A VINDA AOS AUTOS 

DA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO DE ZENITH TORRES DO NASCIMENTO, 

ASSIM COMO AS DECLARAÇÕES DEVIDAMENTE RETIFICADAS. A 

CONTROVÉRSIA POSTA NOS PRESENTES AUTOS DIZ RESPEITO, 

APENAS E TÃO-SOMENTE, À POSSIBILIDADE OU NÃO DE COMUNICAÇÃO 

DOS BENS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO DO EX-CASAL. 

AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O JUÍZO A QUO, O CÓDIGO CIVIL DE 

2002, AO TRATAR DO DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE 

SOBREVIVENTE EM RELAÇÃO AOS BENS DE SEU CONSORTE FALECIDO, 

CONDICIONOU TAL DIREITO À HERANÇA ÀQUELES QUE NÃO ESTEJAM, 

AO TEMPO DA MORTE, SEPARADOS DE FATO HÁ MAIS DE DOIS ANOS, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 1830. PERMITIR QUE O EX-CÔNJUGE 

SEPARADO DE FATO PARTICIPE DA PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS 

APÓS A SEPARAÇÃO, SERIA VIOLAR O PRINCÍPIO BASILAR DO DIREITO 

QUE IMPEDE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00134394920188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 

2 VARA ORFAOS SUC, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS 

FRANCISCO, Data de Julgamento: 08/05/2018, NONA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/05/2018). (Grifo nosso). Do colacionado aos autos, 

portanto, não se pode deduzir com segurança se a autora, realmente, 

é/era a única herdeira do de cujus, pairando dúvida acerca dos direitos 

hereditários de LAÍS DA SILVA AMARAL PAIXÃO. Impõe-se, pois, a prévia 

necessidade de análise quanto ao(s) direito(s) sucessório(s) não só da 

autora, mas também do ex-cônjuge do falecido, o que, por óbvio, deve ser 

feito em autos próprios. Aliás, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INVENTÁRIO. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO PELA 

EX-CÔNJUGE. DÚVIDA QUANTO AO PERÍODO DE SEPARAÇÃO DE FATO. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. 

NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se 

a decisão que determinou a suspensão da ação de inventário até que haja 

decisão em ação própria para comprovar eventual direito sucessório da 

ex-cônjuge sobrevivente. Nos termos do artigo 1.830 do CC, se a 

ex-cônjuge comprovar em ação própria que não estava separada de fato 

do de cujus por período superior a 2 (dois) anos, terá direito ao quinhão 

hereditário dos bens adquiridos durante a constância do casamento. De 

acordo com o disposto no inciso V, alíneas a e 'b"do art. 313, do NCPC, o 

processo será suspenso quando a decisão de mérito depender do 

julgamento de outra causa. (TJ-MS 14028937620178120000 MS 

1402893-76.2017.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 30/05/2017, 1ª Câmara Cível). (Destacamos). ISTO POSTO, 

tendo em vista que a análise meritória da presente demanda está 

umbilicalmente ligada à constatação da legitimidade hereditária da autora e 

do ex-cônjuge do falecido, SUSPENDO o presente feito até decisão final 

com trânsito em julgado nos autos de inventário informados, com 

supedâneo no art. 313, V, a e b do CPC[4], ficando a cargo da autora 

requerer o que de direito tão logo sobrevenha o resultado em espera. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 

Forense, 188 edição, pág. 57. [2] Manual de Direito Processual Civil, Vol. 1 

Saraiva" 78 ed., 1999, pág.: 514. [3] Art. 1.830. Somente é reconhecido 

direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do 

outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há 

mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se 

tornara impossível sem culpa do sobrevivente. [4] 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 de 

inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro 

processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação 

de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro 

juízo;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006864-50.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VIA VAREJO S/A REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL 

LTDA. Vistos, etc. VIA VAREJO S.A., atual denominação de NOVA CASA 

BAHIA S/A ingressou com o presente PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

EM CARÁTER ANTECEDENTE em desfavor de CASA BAHIA COMERCIAL 

LTDA., todas qualificadas. Aduz a parte autora, em síntese, que, em 

30/06/2010, as partes celebraram contrato de locação comercial pelo 

prazo de 10 (dez) anos, contados da assinatura, e automaticamente 

renovado por outros 10 (dez) anos, sendo objeto da referida locação um 

imóvel comercial localizado no Centro desta cidade e Comarca de 

Rondonópolis-MT (Av. Amazonas, 1311), local em que a autora instalara 

sua loja física “Casas Bahia”. Diz que, em contrapartida à locação, paga à 

requerida, mensalmente, alugueres estabelecidos de acordo com 

cláusulas contratuais, atrelados, todavia, ao faturamento. Sustenta que, 

desde 21/03/2020, o faturamento foi drasticamente reduzido em virtude da 

crise causada pelo COVID-19, em especial pelo Decreto Municipal n.º 

9.443 de 31/03/2020, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal n.º 

9.469 de 09/04/2020, e que, muito embora tenham autorizado a reabertura 

do comércio local, o contexto como um todo fez o faturamento ser 

severamente reduzido. Relata que, em virtude da queda de faturamento, 

as premissas sobre as quais estava pautado o contrato não são mais as 

mesmas, inexistindo o equilíbrio econômico então existente, postulando 

com o presente pedido de tutela antecipada, portanto, que o contrato 

entabulado pelas partes seja readequado à nova realidade enfrentada 

pela sociedade, DETERMINANDO-SE, alternativamente, [i] a interrupção 

dos efeitos da Cláusula Terceira do contrato, interrompendo-se a 

obrigação de pagamento de aluguéis ao tornar inexigíveis os aluguéis 

devidos a partir de 20.03.2020; [ii] que o valor do aluguel fixo seja 

significantemente reduzido, com desconto de 90%; [iii] seja estipulado o 

desconto aplicado ao aluguel; em todos os casos, até que perdurem os 

efeitos da crise de COVID -19, considerando o reestabelecimento do 

faturamento da Loja anterior à 20/03/2020. Eis o relatório. Fundamento e 

DECIDO. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento, que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). O caso está a 

atrair a primeira delas. Pois bem. No que toca à possibilidade de 

deferimento da medida antecipatória pleiteada, há se de dizer pela 

absoluta necessidade de preenchimento de seus requisitos legais, quais 

sejam, a teor do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, cumpre-nos 

ponderar que não se olvidam dos efeitos causados pela Pandemia à 

sociedade em geral e a seus inúmeros segmentos, não apenas ao restrito 

círculo municipal, mas a todo o Mundo, como é notório. No entanto, pelo 

acostado aos autos, a análise quanto à probabilidade do direito impõe o 

indeferimento do pleiteado. É que, como dito, muito embora não se descure 

dos efeitos causados pelo COVID-19, está-se diante de contrato particular 
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pactuado com alicerce no faturamento bruto de empresas de grande 

porte, o que, de consequência, inviabiliza-se uma decisão antecipatória 

com base apenas e tão somente no alegado pela parte autora, sem que, 

antes, permita-se o regular contraditório. Ademais, muito embora a parte 

autora alegue reflexos supostamente drásticos causados em seu 

faturamento por conta dos sucessivos Decretos editados pela 

municipalidade, verifica-se que o presente pedido fora intentado quando 

transcorridos, aproximadamente, 20 (vinte) dias do primeiro deles, o que, 

por si, fragiliza também a alegação de urgência. Não bastasse isso, 

consigne-se a edição de novo Decreto[1] Municipal em data de 

16/04/2020, não mantendo as medidas anteriores, como diz temer a 

autora, mas, pelo contrário, flexibilizando-as, como se vê: Art. 16 Ficam 

autorizadas, por prazo indeterminado, de forma controlada, o 

funcionamento das seguintes atividades: [...] VIII) comércio local, desde 

que: a) o turno de trabalho dos funcionários seja 06 (seis) horas diárias 

ininterruptas, com horários diferenciados de entrada e saída, com 

objetivos de minimizar o número de pessoas circulando no mesmo horário 

pelo sistema de transporte coletivo e pela cidade; b) realize o controle de 

fluxo de pessoas no interior do estabelecimento, respeitando o 

distanciamento social (distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas), 

com demarcações no piso; c) as portas estejam abertas para melhor 

ventilação; d) funcione sem interrupção no horário do almoço, visando 

aumentar o horário de funcionamento e com isso diminuir a aglomeração 

de pessoas. (Grifamos). Portanto, em que pese a eventual diminuição do 

faturamento bruto da autora – e todo o comércio em geral, não se 

vislumbra, de plano, a propalada drasticidade a menor na situação 

financeira da autora, a ponto de, liminarmente, permitir alterações 

unilaterais no contratualmente estabelecido, sendo medida prudente a 

prévia oitiva da parte contrária. É o entendimento: “A antecipação de tutela 

sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada 

apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do 

dano a que se busca evitar (art. 273 do CPC).” (TJSP, AgIn 099.766-4/9, 

Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, 3ª Câm., jul. 0202.1999, RT 764/221). 

(Destacamos). Nesse sentido tem-se decidido, aliás: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. DECISÃO QUE INDEFERIU A 

TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE 

DESCONTOS NAS MENSALIDADES ESCOLARES DE SEU FILHO EM 

DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS 

REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA. 

ESCOLA QUE TEM FEITO ADAPTAÇÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS 

PELA VIA ELETRÔNICA E QUE SE COMPROMETEU A REPOR O CONTÉUDO 

NO MOMENTO OPORTUNO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU, ADEMAIS, 

A MODIFICAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA A JUSTIFICAR A 

ALTERAÇÃO DA BASE CONTRATUAL DESDE JÁ, SEM A OITIVA DA 

PARTE ADVERSA. DEMAIS QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 

20637678020208260000 SP 2063767-80.2020.8.26.0000, Relator: Edgard 

Rosa, Data de Julgamento: 14/04/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 14/04/2020). (Destacamos) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE 

URGÊNCIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - REDUÇÃO EM 30% DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO 

INVOCADO - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO. I- Segundo o art. 300, 

"caput", do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende da 

presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até 

então constantes dos autos não demonstram a probabilidade do direito 

invocado, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência 

atinente à determinação, com base na teoria da imprevisão, de redução em 

30% das parcelas do financiamento celebrado entre as partes. (TJ-MG - 

AI: 10000190278911001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

30/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019). (Destacamos). Dito isto e, 

em análise ao pleito autoral e aos requisitos legais necessários à medida, 

tem-se que, in casu, para além da ausência de robustez quanto à alegada 

mudança de situação financeira autoral, não se vislumbra, ainda, urgência 

a impor a apreciação do pedido antes da resposta da parte contrária, 

sendo prudente, ao menos por ora, a mantença da base negocial. Logo, o 

seguro desate somente poderá acontecer ao cabo da instrução 

processual, de modo que entendo não ser o caso de deferimento da 

almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna a implementação de 

qualquer medida antecipatória nesta etapa da contenda. Destarte, 

circunspecto que se expecte, no mínimo, a angularização do feito, de 

modo a que se obtenham maiores elementos sobre tal questão em 

específico, sendo oportuno ressaltar que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Assim, conforme se 

depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do 

fato que se propõe. (art.300, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência vindicado na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 18 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 a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC) sob pena de cancelamento da distribuição, bem como, caso 

necessário, a comprovação do pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] DECRETO Nº 9.480, DE 

16 DE ABRIL DE 2020.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007023-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDEMAR ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007023-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IDEMAR ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, ELO 

SERVICOS S.A. Vistos etc. RECEBO a inicial, eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do CPC 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 CPC. 

Nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O caso específico dos 

autos está a atrair a aplicação da primeira modalidade. A regulamentação 

dos requisitos da tutela de urgência está no art. 300 do CPC: 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. De proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da parte 

autora consiste em determinação judicial para que o(s) réu(s) 

suspenda(m) descontos de valores supostamente referentes às parcelas 

de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário. Apesar do 

alegado pela parte requerente, o que, inclusive, deu azo à reclamação 

junto ao PROCON (ID 31417452), não há como se deferir o pleito 

antecipatório, ante a sua formulação genérica. Aduz o autor a ocorrência 

de descontos não queridos em seu benefício previdenciário, apontando o 

número de sua conta bancária, porém, não os pormenoriza, aduzindo de 

modo genérico a ocorrência de sucessivos descontos em conta, 

inviabilizando, assim, uma adequada determinação judicial para que o 

banco requerido se abstenha de eventuais cobranças. Mesmo as 

informações prestadas no ID 31416940 - Pág. 11 e 12 se mostram 

insuficientes, eis que se tratam de valores díspares, não se podendo nem 

mesmo seguramente atribui-los ao requerido, ante a ausência de 

documentação de lastreio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. PEDIDO GENÉRICO. A verossimilhança das alegações do 

respeito diz também à certeza e a determinação do pedido, seja para que 

a parte contrária possa se defender ou recorrer, mas também para que 

seja possível acompanhar a efetividade do provimento do Juízo, bem como 

o seu respectivo cumprimento. Deve, assim, ser indeferido o pedido 

genérico formulado em sede de antecipação de tutela, para que sejam 
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custeados todos os tratamentos necessários para a plena recuperação 

do autor, pois cabe à parte especificar, de maneira técnica, qual o 

procedimento a ser realizado, bem como o custo estimado e o risco que 

alega correr, pela demora na sua realização. Agravo de instrumento 

provido. (TJ-RS - AI: 70060241544 RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Data de Julgamento: 16/10/2014, Décima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/10/2014). 

(Destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE NOVO 

HAMBURGO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

ISSQN. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. 

INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso em apreço, o 

pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, 

medida esta que deve prevalecer, haja vista que a parte agravante não 

logrou êxito em demonstrar de forma irrefutável tanto a probabilidade do 

direito, quanto o perigo de dano. Ainda que a parte indique a existência de 

cobranças de dívidas, por parte do demandado, por meio de cartas, tais 

documentos não foram acostados aos autos. De igual forma, não foram 

trazidas Certidões de Dívida Ativa que demonstrem, de forma clara e 

pormenorizada, os débitos, bem como a referida cobrança por parte do 

ente municipal. Portanto, em cognição sumária, não se encontram 

presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, razão pela qual é 

caso de manutenção da decisão que indeferiu o provimento antecipatório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 71008011181 RS, 

Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 

24/04/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2019). (Destacamos). AGRAVO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 

DECIDIDA COM FULCRO NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE 

E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO 

ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR 

MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. AÇÃO QUANTI MINORIS. TUTELA ANTECIPADA. PROIBIÇÃO 

GENÉRICA DE COBRANÇA, EXECUÇÃO E PROTESTO DE TÍTULOS 

CAMBIAIS (CHEQUES). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. A proibição genérica e abstrata de cobrar, executar, 

fazer circular e protestar (ou apontar) títulos de crédito (cheques), além 

de não possuir respaldo legal, atinge garantias constitucionais do credor. 

Cláusulas pétreas inscritas nos incisos II e XXXV do art. 5º da Carta 

Política de 1988. No caso especifico do protesto, sua vedação obsta 

exercício regular de direito. Art. 1º da Lei n.º 9.492/97. Hipótese em que, 

ademais, não há, ao menos neste momento, qualquer elemento nos autos 

que indique terem os réus se negado a resolver a situação na esfera 

administrativa. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(TJ-RS - AGV: 70066981697 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de 

Julgamento: 26/11/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/12/2015). (Destacamos). Portando, não se 

mostra razoável qualquer decisum determinado ao(s) requerido(s) à 

obrigação de não fazer com lastro em afirmações genéricas. Postula ainda 

o autor a produção antecipada de provas para que o banco requerido 

apresente extratos bancários referentes à conta benefício nº 0029551-5, 

agência 252-6, desde o mês de 10/2018. A produção antecipada de 

provas está disciplinada nos artigos 381 a 383 do Código de Processo 

Civil (CPC), que exige, em seu art. 381, os seguintes requisitos, in verbis: 

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Além disso, para 

admissão do pedido de antecipação probatória, o Código de Processo Civil 

exige que o requerente apresente as razões que justificam a necessidade 

de antecipação da prova, bem como mencione com precisão os fatos 

sobre os quais a prova há de recair (art. 382). Atento a tais requisitos 

entendo que NÃO é o caso do deferimento do pedido pretendido, 

considerando que não ha fundado receio que o decurso do tempo natural 

do processo vá impossibilitar a verificação dos extratos bancários, o que, 

aliás, pode ser conseguido pela parte autora independentemente de 

medida judicial. Corroborando o entendimento profligado: DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL. Pretensão referente à matéria probatória. Ausência 

de perigo de lesão grave e de difícil reparação. Preponderância da regra 

geral relativa ao agravo retido, conforme preconiza o art. 522, caput, do 

CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040849689, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 

17/01/2011). (destacamos) Consigno, por fim, que com a perfectibilização 

do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para 

análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, 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. Ante ao exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência 

vindicados. DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem como a prioridade de 

tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 10.741/2003 e art. 

1048, I, do CPC. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de AGOSTO de 2020, às 08h30min, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006801-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOISIANO GABRIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS RENATO FERREIRA OAB - SC47987 (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 SENTENÇA Processo: 1006801-93.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOISIANO GABRIEL DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

promovida por JOISIANO GABRIEL DE SOUZA em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

com base na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Relata que investiu R$ 9.063,00 (nove mil e 

sessenta e três reais) junto à requerida, sem retorno. Requer, ao final, a 

prolação de sentença fixando o ‘quantum debeatur’ da presente liquidação 

em R$ 20.003,43 (vinte mil e três reais e quarenta e três centavos), de 

forma a permitir o cumprimento de sentença, bem como a condenação da 

requerida em custas e honorários advocatícios. Instruiu a exordial com 

documentos. A requerida foi citada (ID. 24440798 - Pág. 1), porém deixou 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta, tendo o autor 

pugnado pela decretação de sua revelia e o julgamento antecipado da lide 

com a fixação do ‘quantum debeatur’ no montante exposto na inicial (ID. 

29583980 - Pág. 1). É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo no art. 355, I e II, do CPC, 

posto que desnecessária a produção de provas. "Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo). O cotejo dos autos revela que a requerida foi citada 

(ID. 24440798 - Pág. 1), porém deixou transcorrer in albis o prazo para 

defesa, incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum 

de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, 

do CPC. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da matéria: 

"Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em 

que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da 

lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento 

(art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª 

edição, p. 367). No particular, confira-se a jurisprudência: “Salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o 

réu não contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos 
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alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, 

poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cod. de Proc., julgando a 

causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244). “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). Não obstante a revelia não ter o condão 

de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não 

afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, 

observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos não 

são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente quanto 

aos fatos por ela alegados. Como dito alhures, a parte autora ajuizou a 

presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “ [...] B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação.” Pois bem, observa-se que o autor exauriu a contento seu 

encargo probatório, visto que, por meio da documentação acostada, 

comprovou o vínculo com a requerida e o valor investido (ID. 14828881), 

sendo consequentemente procedente o pleito. Observa-se, ainda, que, 

tendo quedado inerte, a requerida deixou de comprovar a existência de 

quantias a serem abatidas dos valores a serem restituídos à parte autora, 

na forma do preconizado no item B5 da sentença. Processualmente, 

diga-se, realizou o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, 

instruindo-a e postulou a citação da ré. Esta, advertida das consequências 

da falta de defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, 

referendando com isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a 

veracidade dos fatos articulados. O silêncio da requerida, ante a 

coerência entre o alegado e provado, faz presumir que todos os fatos 

aduzidos pela parte autora são verdadeiros. A respeito do tema, 

confira-se os julgados abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TELEXFREE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA DA RÉ 

CONFIGURADA. VERIFICADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

DO AUTOR. DOCUMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A RELAÇÃO 

JURÍDICA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM 

FLEXIBILIDADE, PORQUANTO DECORRENTE DE CONTRATAÇÕES 

DECLARADAS NULAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Hipótese em que a 

parte autora pretende tornar líquida condenação imposta à ré em sentença 

proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Acre. Na 

referida ação civil pública, as atividades da ré foram consideradas ilegais 

por constituírem pirâmide financeira. Foram considerados nulos todos os 

instrumentos firmados em razão da ilicitude de seus objetos. Foi 

determinado o restabelecimento das partes ao estado em que se 

encontravam antes da contratação e, para tanto, foi condenada a ré à 

devolução de valores. II. De acordo com o art. 344 do Novo Código de 

Processo Civil, quando o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Tal presunção é relativa, devendo ser afastada quando configurada 

qualquer das hipóteses constantes no art. 345 daquele Diploma. No caso, 

deve ser presumida verdadeira a tese autoral, pois não há pluralidade de 

réus, o litígio versa sobre direitos disponíveis, a inicial veio acompanhada 

de prova documental e as alegações são verossímeis. III. Especificamente 

quanto à verossimilhança, está presente, ainda que a transferência 

bancária comprovada pelo autor tenha ocorrido em favor de pessoa física 

alheia à lide, e não em favor da pessoa jurídica da ré. A apreciação da 

documentação nesta lide requisita maior flexibilidade, porquanto 

decorrente de contratações declaradas nulas. Demonstrou o autor ter se 

cadastrado junto à rede TelexFree e que, para tanto, investiu valor. 

Tornou-se ele um divulgador. Do acórdão que manteve a sentença 

proferida na ação civil pública pôde-se extrair à saciedade que havia 

transferência de valores entre os próprios participantes. A transferência 

de valores entre os divulgadores e a novas pessoas (recrutadas para 

serem divulgadores) era intrínseca à própria dinâmica do negócio. Tais 

transferências, aliás, é que fizeram caracterizar o negócio como uma 

ilegal pirâmide financeira, e não como marketing multinível. IV. Acolhimento 

do pedido inicial para fins de condenação da ré ao pagamento do valor 

investido pelo autor para fins de ingresso na TelexFree, com incidência de 

correção monetária desde o desembolso e juros legais de mora a contar 

da citação da ré no bojo da ação civil pública. Sucumbência invertida e 

honorários advocatícios redimensionados. RECURSO PROVIDO À 

UNANIMIDADE. (TJ-RS - AC: 70079721775 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018). (Grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. 

EVIDENCIADA A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DIANTE 

DO IMPEDIMENTO DO AUTOR DE TER ACESSO AS INFORMAÇÕES NO 

SISTEMA DA REQUERIDA E PELA REVELIA DA EMPRESA NO PRESENTE 

FEITO, ENTENDO POSSÍVEL O ATENDIMENTO DO PEDIDO NO VALOR 

APONTADO NA PEÇA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. UNÃNIME. 

APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078682291, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 29/08/2018). (Grifamos). Considerando, portanto, que a 

requerida não apresentou contestação, DECRETO-LHE A REVELIA e aplico 

ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, 

do CPC, diante da PROCEDÊNCIA da ação, visto que a revelia faz presumir 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma dos 

artigos 307 e 344 do mesmo codex e estes acarretam as consequências 

jurídicas apontadas na inicial. Deste modo, em liquidação de sentença, 

RECONHEÇO que o autor tem a receber da requerida, em razão da 

decisão que se está liquidando, o valor indicado na petição inicial, a ser 

atualizado na forma do item B7 do decisum. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Intime-se o autor 

para que apresente a planilha atualizada do débito, e, após ciência aos 

réus, expeça-se carta precatória para que seja formalizada a penhora no 

rosto dos autos da ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos 

bens ou valores quanto bastem para a garantia do juízo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002573-46.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA ZILDA DOS SANTOS REU: ATAIDE DE DEUS 

FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc. MARIA ZILDA DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou perante este juízo com a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em 

desfavor de ATAIDE DE DEUS FERNANDES DE OLIVEIRA (EDIATA), 

pessoa jurídica de direito privado, ambos qualificados. Alega a autora, em 

síntese, que teve seu nome negativado pela CDL de Paracatu/MG, por 

dívida no importe de R$ 2.986,65 (dois mil, novecentos e oitenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos), supostamente contraída junto à 

requerida, com vencimento em 27/08/2015 e inclusão em 28/02/2016, a 

qual desconhece (ID. 1949283 - Pág. 1). Requereu a concessão de Tutela 

Antecipada para que a requerida fosse compelida a proceder com a baixa 

da negativação realizada, o que restou DEFERIDO no ID. 1973070. Pede, 

ao final, a procedência dos pedidos para que o débito seja declarado 

inexistente, bem como seja a requerida condenada à repetição de indébito 

no importe de R$ 5.973,30 (cinco mil novecentos e setenta e três reais e 

trinta centavos), bem como a pagar-lhe R$ 11.700,00 (onze mil e 

setecentos reais) a título de danos morais, sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Instruiu a peça 

vestibular com documentos. Não encontrada, a requerida foi citada por 

Edital (ID. 13803265), sendo nomeado curador especial para patrocinar 

seus interesses, sendo então apresentada defesa por negativa geral no 

ID. 16211137, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, pugnando 

pela total improcedência dos pedidos delineados na exordial. Impugnação 

à Contestação pela autora no ID. 17947408. Em sede de impugnação a 

parte autora rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (id. 17841512). Instadas as partes a manifestarem interesse na 

produção de provas, a autora pugnou pelo julgamento antecipado (ID. 

22182114), ao passo que a requerida, por meio de Defensor Público, 

reservou-se no direito de apresentar elementos de prova que porventura 

venham a surgir (ID. 22312136). É o relatório. Fundamento e DECIDO. Em 

face da ausência de questões instrumentais a ser enfrentadas neste 

processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da lide Registre-se, 

de início, que, apesar de a requerida apresentar Contestação, não rebateu 

nenhum ponto da demanda de modo específico, pautando-se apenas pela 

impugnação de forma genérica. No que tange às alegações autorais, há 

de se consignar que a requerente não logrou êxito em comprová-las in 

totum. É que, apesar de pleitear pela repetição de indébito, não 

demonstrou seu pagamento, sendo certo que o instituto em tela, a teor do 

parágrafo único, do art. 42, do CDC, serve a restituir o consumidor 

cobrado em quantia indevida por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Logo, o pleito 

autoral, neste ponto, não procedente. Noutro giro, a requerida não se 

desincumbiu de modo suficiente do ônus de infirmar as alegações autorais 

de desconhecimento da dívida inscrita, sendo, portanto, indevida a 

negativação havida, mesmo porque, nos casos de inclusão indevida nos 

cadastros de proteção ao crédito, o dano moral é presumido. A propósito, 

o fato de a defesa ter sido patrocinada por curador especial não infirma a 

obrigatoriedade do requerido quanto à demonstração da regularidade 

obrigacional. É que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de 

débito, a incumbência de provar a existência deste débito recai sobre a 

parte requerida, conforme a distribuição do ônus da prova prevista no art. 

373, do CPC, considerada a impossibilidade de se exigir da parte autora a 

produção de prova do não cumprimento da obrigação, ou seja, exigir-lhe 

provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito, atribuindo-lhe a 

produção da denominada “prova diabólica”. E, nesse sentido: AÇÃO 

DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RÉ CITADA POR EDITAL - 

CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - ÔNUS 

DA PROVA DA RÉ - INEXISTÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE. - A 

contestação apresentada por Curador Especial nomeado pelo Juízo para o 

réu citado por edital, conforme prevê o art. 302, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, pode ser feita por negativa geral, a fim de resguardar o 

direito deste à defesa e ao contraditório, sendo certo que, embora não 

seja ao curador especial imposto o ônus de impugnar especificamente os 

fatos alegados na inicial, pode apresentar fatos e pugnar pela produção 

de provas no sentido de desconstituir as alegações do autor. - Negada 

pela parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, que 

tenha lastreado a emissão da duplicata em questão, caberia à apelada, por 

qualquer meio, se desincumbir da prova de que, de fato, existiu a 

prestação de serviço, e, via de conseqüência, a legitimidade da dívida que 

gerou a emissão da duplicata e a lavratura do protesto. (TJ-MG - AC: 

10024061242392003 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

13/02/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/02/2014). (Destacamos). Apelação – Ação de indenização por danos 

morais, cumulada com pedido de tutela antecipada – Procedência parcial – 

Réu citado por edital, tornando-se revel, o que ensejou-lhe a nomeação de 

curador especial que apresentou contestação por negativa geral – 

Inexigibilidade do débito reconhecida – Anotação no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito – Negativação que se deu em exercício regular de 

direito – Inexistência de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao 

pagamento de indenização por danos morais – Quitação integral da dívida 

que se deu unicamente após o ajuizamento da ação - Insurgência da 

demandante, postulando o acolhimento integral do seu inconformismo – 

Procedência parcial da ação que deve ser mantida, bem como a 

sucumbência recíproca – Recurso da autora improvido. (TJ-SP 

00142801820118260510 SP 0014280-18.2011.8.26.0510, Relator: Thiago 

de Siqueira, Data de Julgamento: 21/02/2018, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/02/2018). (Destacamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RÉ CITADA POR EDITAL. 

CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A EMPRESA CREDORA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. 

SENTENÇA MANTIDA. Apelo desprovido (TJ-RS - AC: 70076901446 RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 16/08/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018). 

(Destacamos). Logo, tendo em vista que a requerida não logrou êxito em 

demonstrar a formalização do contrato, a regularidade da cobrança e da 

correlata positivação cadastral mister se faz o acolhimento da pretensão 

autoral. Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma 

requerida na inicial é medida que se impõe. Em consequência, devida é a 

condenação da requerida no pagamento de danos morais à parte autora, 

uma vez configurada a prática de ato ilícito pela requerida, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil. O direito à indenização por dano moral resta 

consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e 

X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a 

jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal 

de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano 

moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito...’” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). Corroborando a linha de pensamento explicitada, trago 

a colação o aresto abaixo: CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO 

CADASTRO DE DEVEDORES DO SERASA. IRRELEVÂNCIA DA 

EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em que as 

instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a conduta do 

recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do recorrido em 

cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. Recurso 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, REsp 332.622/RJ, 

Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos) No que se refere ao 

quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que 

para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 
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isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela parte autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada da parte demandada, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a 

parte autora. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em 

importe inferior ao pleiteado pela parte requerente não pode ser 

considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do 

seguinte enunciado jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaque 

nosso). Nesta quadra calha a fiveleta transcrever o julgado abaixo que 

estabelece os termos iniciais a serem observados no que pertine a 

incidência da correção monetária e de juros moratórios em casos como o 

presente de responsabilidade extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A 

orientação deste Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o 

termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que 

fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir 

do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 

54/STJ). Embargos acolhidos.[1](grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

PARCIALMENTE procedentes os pedidos insertos na inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE em relação à 

parte autora o débito litigioso, bem como para CONDENAR a parte 

requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), importe este a ser pago pela parte ré à 

demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros 

moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da 

positivação cadastral litigiosa. Em face da sucumbência recíproca, nos 

termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas 

entre os litigantes na proporção de 40% (quarenta por cento) pela autora 

e 60% (sessenta por cento) pela ré, verba cuja exigibilidade por parte da 

autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença, no prazo legal, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro 

CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 

p. 359.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002343-67.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDERSON DA SILVA SANTOS REU: SERASA S/A., BANCO 

PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por EDERSON 

DA SILVA SANTOS em face de SERASA S/A e de BANCO PAN S.A. Aduz 

que, ao retirar um extrato que indicasse seu nome no cadastro de 

devedores, verificou a existência de um registro de negativação em seu 

nome, sobre o qual não foi previamente informado, qual seja: BANCO 

PANAMERICANO, nº do contrato: 36555218, vencimento: 05/09/2012, no 

valor de R$ 3.115,97 (três mil, cento e quinze reais e noventa e sete 

centavos). Alega o autor, em síntese, que a discussão nos autos 

restringe-se tão somente à ausência de notificação prévia, não incluindo a 

questão da legalidade/exigibilidade da dívida em testilha, o que diz estar 

sendo discutido em autos próprios. Esclarece que, em relação ao 

requerido BANCO PAN S.A., sua responsabilidade/legitimidade seria no 

sentido de não ter fornecido seu endereço correto à SERASA S/A, para 

que este procedesse à notificação legalmente exigida. Por conta de tais 

fatos, pleiteou o requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de 

determinar que as requeridas retirassem seu nome do banco de dados do 

Serviço de Proteção ao Crédito/SERASA, o que restou INDEFERIDO no ID 

8273525. Pugna ao final a procedência dos pedidos para que as 

Requeridas sejam condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência. 

Juntou documentos. Audiência de Conciliação infrutífera (ID. 9463990). 

Contestação pela requerida SERASA S/A no ID. 9323860, na qual alega, 

no mérito, a realização de notificação prévia o que acarreta inexistência 

de dano moral, para, ao final, pugnar pela improcedência dos pleitos 

insertos na exordial, juntando ainda documentos. Contestação pelo 

requerido BANCO PAN S.A. no ID. 9724230, na qual sustentou, no mérito, 

a improcedência dos pedidos em virtude de exercício regular de direito em 

negativar o nome da autora por conta de débito existente e não pago, 

ausência de danos morais, juntando documentos. Em sede de 

Impugnação, a requerente rechaçou as alegações expendidas pelas rés e 

reiterou os pedidos insertos na inicial (ID. 10758176 e ). Em seguida, as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16932957, 

16959819 e 25620128). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no 

caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos 

na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que 

permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma 

preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC. Inexistindo questões 

preliminares para apreciação, passo à análise do mérito da liça, que 

cinge-se em averiguar a alegação da ausência de prévia notificação do 

devedor para inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, 

bem como, por parte do segundo requerido, no fornecimento do endereço 

correto da autora. Pois bem. Aduziu a primeira requerida que cuidou de 

comunicar o autor previamente acerca da iminente inclusão de seu 

nome/CPF nos cadastros negativos, o que seria aferível pela análise em 

conjunto do documento denominado “lista de postagem – fac simples”, 

onde consta o carimbo dos Correios dando conta da data de postagem, 

com a tela “Concentre UC20”, pontuando que o envio se deu ao endereço 

que o credor, segundo requerido, fornece-lhe. O documento de ID. 

9323870, de fato, demonstra o efetivo envio aos seguintes endereço e 

destinatário: “EDERSON DA SILVA SANTOS R PROJETADA 3 10 JD 

ALVORADA - RONDONOPOLIS MT – CEP 78705-050”, em data de 

06/10/2012, o que é corroborado pela Lista de Postagem de ID. 9323870. 

Tendo em vista que a negativação em questão ocorreu em 02/12/2013 (ID. 

6087838 - Pág. 1), não resta dúvida de que a comunicação, devidamente 

enviada ao autor, deu-se de modo prévio, não se vislumbrando qualquer 

conduta ilícita por parte da primeira requerida. A propósito: APELAÇÃO – 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PLEITO 

INDENIZATÓRIO CUMULADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS 

MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM 

FACE DE UMA CORREQUERIDA E DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA 

OUTRA. Argumentos da autora que não convencem – Correquerida Matriz 

Assessoria Empresarial que não consta como titular do suposto débito que 

deu origem à negativação – A própria autora alega que tal pessoa jurídica 

seria apenas representante da suposta credora – Correto o 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva – Ausência de 

responsabilidade por parte do Banco de Dados de Proteção ao Crédito – 

Negativação prévia ao apontamento restritivo que foi expedida – A 
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alegação de que a missiva notificatória teria sido encaminhada para 

endereço que não lhe pertence não socorre à apelante – eventual 

equívoco na expedição de notificação, encaminhada a endereço diverso 

daquele pertencente à recorrente não pode ser atribuída à entidade de 

proteção ao crédito, pois a responsabilidade pelo fornecimento de tal dado 

é exclusiva do credor – Precedente deste E. Tribunal de Justiça. 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 

10161567420168260361 SP 1016156-74.2016.8.26.0361, Relator: Sergio 

Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 20/06/2018). (Destacamos). RECURSO DE APELAÇÃO 

– CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ATO VÁLIDO. 01. A 

documentação apresentada pelo réu é valida e comprova a postagem da 

notificação da negativação do nome da parte autora, enviada para o 

endereço fornecido pelo credor. 02. Não cabe ao órgão restritivo de 

crédito averiguar se as informações repassadas pelo credor, inclusive o 

endereço, estão corretos. Não tendo o réu praticado ato ilícito, não pode 

ser responsabilizado pelo dano moral decorrente da negativação. Recurso 

não provido. (TJ-MS - AC: 08011851820198120017 MS 

0801185-18.2019.8.12.0017, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de 

Julgamento: 18/12/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2019). 

(Destacamos). No que se refere à conduta do Banco requerido, embora 

justifique a existência do débito negativado, informando se tratar de dívida 

avinda de financiamento veicular, deixa de juntar cópia do contrato ou de 

qualquer outro documento que ateste a correspondência de endereço com 

aquele para o qual se deu a prévia comunicação, ônus que lhe competia, 

como se vê: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Alegação do autor de que não foi 

notificado previamente acerca da restrição cadastral que lhe foi imposta – 

Descabimento – A ré comprovou que foi enviada notificação para o 

endereço do autor – Desnecessidade de aviso de recebimento, nos 

termos da súmula 404 do STJ – Cabe ao credor o ônus de fornecer o 

endereço correto do devedor, ao órgão de proteção ao crédito, para fins 

de envio da comunicação prevista no art. 43, § 2º do Código de Defesa do 

Consumidor – A ré não pode ser responsabilizada por erro no endereço 

do devedor, fornecido pelo credor - A ré não praticou qualquer ato ilícito, 

que justificasse a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 

927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida 

– Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – 

Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – 

Honorários advocatícios fixados na sentença em 15% sobre o valor da 

causa, majorados para 20% (vinte por cento), com a observação de ser o 

autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. RECURSO IMPROVIDO 

(TJ-SP - AC: 10612181320178260100 SP 1061218-13.2017.8.26.0100, 

Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2020, 

24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020). (Destaque 

nosso). APELAÇÃO CÍVEL. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ENDEREÇO 

INFORMADO PELO CREDOR. APELO IMPROVIDO. 1 O CDC dispõe, em seu 

art. 43, sobre a necessidade de prévia notificação do consumidor para 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 2. O Apelado 

SERASA juntou aos autos a comunicação prévia exigida no Código do 

consumidor ao trazer aos autos a relação das correspondências enviadas 

para o endereço informado pelo credor. 3 Ressalto que é dever do credor 

informar o endereço correto ao cadastro de inadimplência, eximindo-se 

este de qualquer responsabilidade quando provada a postagem da 

correspondência, sendo desnecessário aviso de recebimento, conforme 

teor da súmula 404 do STJ, que determina que: ÂÂ“é dispensável o Aviso 

de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastrosÂÂ”. 4 O 

SERASA agiu no exercício regular do seu direito ao inscrever o Autor, ora 

Apelante, nos cadastros restritivos de crédito e, portanto, não houve ato 

ilícito a caracterizar os danos morais, razão pela qual improcedente o 

pedido de danos morais formulado pelo Autor. 5 Compulsando os autos 

verifico em fls. 73/77, a confirmação do envio da informação ao endereço 

informado na inicial pelo apelado. A jurisprudência entende que basta a 

comprovação do envio à residência. 6 O STJ decidiu que não é necessário 

notificar o consumidor de inscrição no cadastro de devedores por meio de 

carta registrada com AR - aviso de recebimento. Em julgamento de recurso 

sob o rito dos repetitivos (artigo 543-C do CC), decidiu que basta o envio 

de correspondência dirigida ao endereço fornecido pelo credor para 

notificar o consumidor, sendo desnecessário aviso de recebimento. Esse 

é o teor da súmula 404 do STJ.(STJ, REsp 1033274 MS 2008/0035831-7, 

T4 - QUARTA TURMA, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento 6 de 

Agosto de 2013). 7 Nesta senda, conheço do presente apelo para 

negar-lhe provimento mantendo a sentença em todos os termos. (TJ-PI - 

AC: 00001256420148180045 PI, Relator: Des. Hilo de Almeida Sousa, Data 

de Julgamento: 13/06/2018, 3ª Câmara Especializada Cível). (Grifo nosso). 

Embora se verifique que a primeira requerida, de fato, enviou comunicação 

prévia ao autor, não se pode atestar que o endereço trata-se, realmente, 

do constante no contrato de financiamento referido, ao passo que o 

segundo requerido sequer o colaciona aos autos. Logo, pela 

documentação trazida aos autos pelo Banco requerido, não se conclui que 

forneceu o correto endereço à primeira requerida. Portanto, o banco réu 

não juntou aos prova suficiente quanto às suas alegações, ônus que lhes 

competia, a teor do artigo 333, inciso II, do CPC. Tendo em vista que o 

banco requerido não teve êxito em comprovar o fornecimento do correto 

endereço do autor à primeira requerida, não resta dúvida da ilicitude da 

conduta e consequente obrigatoriedade em indenizar pela negativação 

havida. Corroborando tal linha de pensamento trago a colação os julgados 

abaixo: Apelação cível. Negativação do nome da autora no SERASA. 

Descumprimento do correto e completo dever de informação prévia do 

apontamento pelo cadastro restritivo. Endereço inveraz do credor e 

incompleto da autora, que impediram o recebimento e a ampla defesa da 

consumidora. Inteligência do § 2º do art. 43 CDC. Dever de informação que 

se pauta pelo art. 24 CDC. Eventual ignorância do fornecedor sobre vícios 

de qualidade por inadequação do serviço que não o exime de 

responsabilidade na forma do art. 23 Lei 8078/90. Danos morais in re ipsa 

e pelo desvio produtivo do consumidor. Outros valores pretendidos que 

não encontram base legal para serem deferidos. Sucumbência 

proporcionalizada à inteligência do art. 86 CPC/15. Provimento parcial do 

recurso com reforma em parte da sentença. (TJ-RJ - APL: 

03955323720118190001, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, 

Data de Julgamento: 12/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). (Destacamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA SEM 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA (§ 2º, DO ART. 43 do CDC), EM FACE DE DÍVIDA 

CONTRAÍDA POR FALSÁRIO. O primeiro réu - SPC, comprovou que enviou 

a comunicação prévia para o endereço da autora/apelada informado pela 

credora (segunda ré). Assim, correta a exclusão da responsabilidade do 

mesmo. A segunda ré (administradora do cartão de crédito) não trouxe 

prova de que a compra, cuja inadimplência gerou a negativação do nome 

da autora, foi realizada por esta, o que lhe cabia, não só em face da 

inversão do ônus da prova, mas também da regra prevista no art. 333, II, 

do CPC. Mesmo se tratando de ação de falsário, envolve falha na 

prestação do serviço, respondendo o prestador. Trata-se de 

responsabilidade objetiva. A inclusão indevida do nome de uma pessoa 

nos cadastros de maus pagadores enseja dano moral "in re ipsa". O valor 

arbitrado pelo Juiz "a quo" não está em sintonia com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade e com o parâmetro que vem sendo 

adotado por esta Câmara, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Provido parcialmente o primeiro recurso (da autora) e 

desprovido o segundo (da segunda ré). (TJ-RJ - APL: 

04191562320088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA CIVEL, 

Relator: CLAUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 15/12/2010, 

DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2011). 

(Destacamos). Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor 

indenitário decorrente de tal lesão imaterial. O direito à indenização por 

dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, 

artigo 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a 

doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance 

desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição 

Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do 

dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio 

geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e 

comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de 

seus efeitos. In casu, tomando como parâmetro os critérios acima 
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referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

requerente foi resultante da conduta negligente referenciada da requerida, 

que inseriu o nome dele nos órgãos restritivos de crédito, sem, entretanto, 

notificá-lo anteriormente, o tempo de duração da positivação combativa, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou ao demandante. Com efeito, tal estimativa guarda, ao 

meu sentir, perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do 

autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, págs. 63 a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação 

do valor do dano moral em importe inferior ao pleiteado pelo requerente 

não pode ser considerada sucumbência recíproca, conforme se pode 

denotar do seguinte enunciado jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação 

de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (destaque nosso) 

Derradeiramente, calha registrar que em se tratando de condenação por 

danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da 

correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros 

moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009). (Destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC julgo PARCIALMENTE procedenteS os pedidos 

insertos na inicial e, com espeque nos artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI do 

Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, CONDENO o 

requerido BANCO PAN S.A. a indenizar o autor no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data 

deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do 

CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, serão rateadas entre os litigantes na proporção de 

30% (trinta por cento) pela autora em favor da requerida SERASA S/A e 

70% (setenta por cento) pelo requerido BANCO PAN S/A em favor da 

autora, verba cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009882-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOMINGUES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009882-84.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FABIO DOMINGUES BUENO REU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos 

etc. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA promovida por FABIO 

DOMINGUES BUENO em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, CARLOS NATALIEL 

WANZELLER e CARLOS ROBERTO COSTA, com base na sentença 

proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita 

perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Aduz ter 

feito um investimento de R$ 34.560,00 (trinta e quatro mil quinhentos e 

sessenta reais) que, compensando-se com bonificações obtidas, e, 

devidamente atualizado, corresponderia ao importe a receber de R$ 

47.537,15 (quarenta e sete mil quinhentos e trinta e sete reais e quinze 

centavos). Requer, ao final, a prolação de sentença fixando o ‘quantum 

debeatur’ de forma a permitir o cumprimento de sentença, bem como a 

condenação da requerida em custas e honorários advocatícios. Instruiu a 

exordial com documentos. Os requeridos foram devidamente citados (ID. 

11993971 - Pág. 1 e 20164029 - Pág. 1), porém, deixaram transcorrer in 

albis o prazo para oferecimento de resposta (ID. 24332131 - Pág. 1), tendo 

o autor pugnado pela decretação da revelia e prosseguimento da ação (ID. 

24394444 - Pág. 1). É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. No 

presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis 

que se trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a produção 

de prova oral, eis que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate. O cotejo dos 

autos revela que os requeridos foram citados (ID. 11993971 - Pág. 1 e 

20164029 - Pág. 1), porém deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, de modo que DECRETO-LHES A REVELIA e aplico ao 

presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do 

CPC. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Cumpre observar 

que, incorrendo em revelia, enseja-se a presunção apenas juris tantum de 

veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do 

CPC. No particular, confira-se a jurisprudência: “Salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o réu não 

contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar 

a aplicação do artigo 319 do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo 

com o seu livre convencimento” (RF 293/244). “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 

100/183). Destarte, inobstante a revelia dos requeridos, importante 

ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar 

a procedência automática do pedido inicial. Nesse sentido, colaciono o 

magistério de Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual 

Civil”, Rio de Janeiro : Forense, v. 1, 40a ed., 2003, pág. 361, in verbis: “De 

mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a consequência 

jurídica a extrair deles não pode ser a pretendida pelo autor. Nesse caso, 

mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado improcedente (...)”. 

Importante assinalar o entendimento jurisprudencial a respeito do tema: A 

presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e 

insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot 

que tivesse que aprovar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem 

qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. “Não há como 

se não considerar implícita a idéia de que a presunção de veracidade 

decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos os efeitos 

quantos aos fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança. Aliás, 

há que se distinguir entre reconhecimento de fatos (juízos de afirmação 

sobre realidades externas, que se opõe a tudo o que é ilusório, fictício, ou 

apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o fato objetivo não 

contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção não alcança 

cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não assumem 

vestia de dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante fato tornado 
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indiscutível pela revelia do adversário” (TJSP, Apel 255.718, rel. Dês. 

Azevedo Franceschini). (grifamos) Por todos os esses argumentos, 

verifica-se que não há que se falar no reconhecimento automático do 

pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a 

comprovar o valor investido, sendo consequentemente improcedente o 

pleito. Não há nenhum comprovante de pagamento ou autenticação 

mecânica que demonstre que a empresa TELEXFREE recebeu a quantia 

pleiteada pela autora, não servido para tanto os diversos Print Screens 

colacionados (ID. 10948679). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TARIFA 

DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO 

DECENAL DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA. APELO 

PUGNANDO O RECONHECIMENTO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

TODAVIA, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE ACERTO BILATERAL ENTRE 

AS PARTES NESSE SENTIDO. FOTO DA TELA DE COMPUTADOR, PRINT 

SCREEN, QUE NÃO POSSUI FORÇA PROBATÓRIA, MORMENTE VINDO 

AOS AUTOS SOMENTE COM A APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RÉU QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC/15. 

ADEMAIS, DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER VINCULANTE DO 

ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1117903/RS. PRESCRIÇÃO DA 

COBRANÇA DAS TARIFAS PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO QUE 

OBEDECE A REGRA GERAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, 

SENDO, PORTANTO, DECENAL. PRECEDENES STJ E TJRJ. SENTENÇA 

MANTIDA. (TJ-RJ - APL: 00139355720188190007, Relator: Des(a). INÊS 

DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL).  (Destacamos) .  PROCESSUAL CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS 

FATOS ALEGADOS PELA RÉ. PROVAS UNILATERALMENTE 

PRODUZIDAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO COM BASE 

NO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - Alegações da apelante 

que são "comprovadas" por documentos produzidos unilateralmente, por 

óbvio, não possuem qualquer validade probatória; II - Meras impressões de 

"telas de computador" que não comprovam nem aquilo que é afirmado pela 

apelante, porquanto não há qualquer afirmação acerca de quebra de 

contrato por parte do consumidor, na medida em que a teórica 

comunicação de furto e teórico pedido de bloqueio da linha telefônica não 

significam cancelamento do contrato; III - Recurso ao qual se nega 

seguimento com base no art. 557, do CPC. (TJ-RJ - APL: 

247952420078190001 RJ 0024795-24.2007.8.19.0001, Relator: DES. 

ADEMIR PIMENTEL, Data de Julgamento: 24/11/2009, DECIMA TERCEIRA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 30/11/2009). (Destacamos). No caso 

em tela, sem a demonstração do montante e pagamento do valor pedido 

não há como dar guarida à pretensão autoral, pois não existe 

demonstração de que pagou pelas cotas que disse possuir e que agora 

busca ser restituída diante da ruína da pirâmide financeira da ré. 

Consigne-se que a solução jurídica aqui adotada encontra respaldo em 

diversas decisões que, em casos semelhantes, definiram: DIREITO CIVIL E 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS 

RELATIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

DE COTAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO 

DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. 

NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a 

revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

postulante. Todavia, por tratar- se de presunção relativa não obriga a 

procedência do pedido inicial, por caber ao magistrado o cotejamento de 

todos os elementos probatórios existentes nos autos, sendo plenamente 

possível a improcedência/não provimento de ação em que o polo passivo 

foi revel. 2. Ainda que incontroversa a existência de vínculo entre as 

partes, para o ressarcimento de valores se faz necessária a 

comprovação da efetiva aquisição de cotas. 3. Recurso conhecido e não 

provido. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal  - 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 - Matelândia - Rel.: Liana de Oliveira 

Lueders - - J. 03.06.2015). (TJ-PR - RI: 000210232201481601150 PR 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 (Acórdão), Relator: Liana de Oliveira 

Lueders, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 11/06/2015). (Grifamos). APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. CASO TELEXFREE. Ação de rescisão contratual cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de 

improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de 

verossimilhança das alegações iniciais. Efeitos da revelia que ficam 

afastados. Art. 345, IV, do CPC/15. Autora que foi instada pelo juízo a quo 

especificamente para juntar comprovantes da relação jurídica, mas 

permaneceu silente. Autora que não apresentou sequer indícios. Citação 

das cláusulas contratuais na petição inicial, mas não juntado o instrumento 

do contrato. Tela capturada do site da ré contendo informações pessoais 

da autora, mas sem qualquer referência à suposta contratação. 

Inexigibilidade de prova de fato negativo pela ré, ainda que invertido o 

ônus da prova. Manutenção da r. sentença. Elevação dos honorários 

sucumbenciais. Art. 85, § 11, do CPC/15. Apelação não provida. (TJ-SP 

10023302020168260445 SP 1002330-20.2016.8.26.0445, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 11/04/2018, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/04/2018). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COTAS. ÔNUS DA PROVA. 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PLEITO EXIBITÓRIO NO JEC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVA A 

AMPARAR O DIREITO DO DEMANDANTE NÃO PRODUZIDA. ÔNUS QUE 

LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC E DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. 

REVELIA QUE NÃO INDUZ, NECESSARIAMENTE, À PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Busca o autor o ressarcimento de valor 

investido na empresa ré, Ympactus Comercial, divulgadora da rede 

Telexfree pela aquisição de cotas, requerendo seja a ré compelida a 

demonstrar a integralização da quantia encontrada através do número do 

seu CPF. Revelia que, por si só, não induz à procedência da demanda, 

mormente quando o autor não traz aos autos qualquer início de prova de 

que firmou a relação negocial com a ré, descrita na inicial. Procedimento 

do Juizado Especial Cível que não ampara o pleito exibitório, requerido pelo 

demandante, descabendo compelir a parte adversa a apresentar 

documentos que demonstrem ter havido o pagamento de quantias pela 

parte autora. Ônus da prova não observado pelo demandante, que induz 

ao julgamento de improcedência da ação. Sentença mantida, a teor do art. 

46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006753495 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (Grifamos). Por esses 

argumentos, não resta alternativa senão a rejeição da pretensão autoral. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a sucumbência do autor, CONDENO-O ao pagamento das 

custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006093-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURINA GOMES FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/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 SENTENÇA Processo: 1006093-77.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: AURINA GOMES FLORES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

promovida por AURINA GOMES FLORES em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, 

com base na sentença proferida na Ação Civil Pública 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara 
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Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Aduz ter feito um investimento 

aproximado de R$ 6.291,64 (seis mil duzentos e noventa e um reais e 

sessenta e quatro centavos), não tendo retorno algum. Requer, ao final, a 

prolação de sentença fixando o ‘quantum debeatur’ de forma a permitir o 

cumprimento de sentença, bem como a condenação da requerida em 

custas e honorários advocatícios. Instruiu a exordial com documentos. A 

requerida fora devidamente citada (ID. 22504481 - Pág. 1), porém, deixara 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta (ID. 26505200 - 

Pág. 1), tendo a autora pugnado pela decretação da revelia e 

prosseguimento da ação (ID. 26805043 - Pág. 1). É a síntese do 

necessário. Fundamento e DECIDO. No presente caso o deslinde da 

controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de 

direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, eis que os 

elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostram 

suficientes para o seu seguro desate. O cotejo dos autos revela que a 

requerida fora citada (ID. 22504481 - Pág. 1), porém deixra transcorrer in 

albis o prazo para manifestação, de modo que DECRETO-LHE A REVELIA 

e aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, II, do CPC. "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). 

Cumpre observar que, incorrendo em revelia, enseja-se a presunção 

apenas juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, 

a rigor do art. 344, do CPC. No particular, confira-se a jurisprudência: 

“Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, como esclarece a LJE 

20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos 

autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cod. de Proc., julgando 

a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244). “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). Destarte, inobstante a revelia da 

requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, 

não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial. Nesse 

sentido, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de 

Direito Processual Civil”, Rio de Janeiro : Forense, v. 1, 40a ed., 2003, pág. 

361, in verbis: “De mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a 

consequência jurídica a extrair deles não pode ser a pretendida pelo autor. 

Nesse caso, mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado 

improcedente (...)”. Importante assinalar o entendimento jurisprudencial a 

respeito do tema: A presunção de veracidade decorrente da revelia não é 

absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, 

num robot que tivesse que aprovar, conscientemente, a inverdade e a 

injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. 

“Não há como se não considerar implícita a idéia de que a presunção de 

veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir todos 

os efeitos quantos aos fatos revestidos de credibilidade ou 

verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos 

(juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõe a tudo o que 

é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o 

fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção 

não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não 

assumem vestia de dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante 

fato tornado indiscutível pela revelia do adversário” (TJSP, Apel 255.718, 

rel. Dês. Azevedo Franceschini). (grifamos) Por todos os esses 

argumentos, verifica-se que não há que se falar no reconhecimento 

automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou 

suficiente a comprovar o vínculo com a requerida e o valor investido, 

sendo consequentemente improcedente o pleito. Não há nenhum 

comprovante de pagamento ou autenticação mecânica que demonstre que 

a empresa TELEXFREE recebeu a quantia pleiteada pela autora. No caso 

em tela, sem a demonstração de vínculo com a requerida e pagamento do 

valor pedido, sem prova de qualquer atividade desenvolvida pela autora 

como divulgadora, do contrato de adesão ou das cotas de participação, 

não há como dar guarida à pretensão autoral, pois não existe 

demonstração de que pagou pelas cotas que disse possuir e que agora 

busca ser restituída diante da ruína da pirâmide financeira da ré. 

Consigne-se que a solução jurídica aqui adotada encontra respaldo em 

diversas decisões que, em casos semelhantes, definiram: DIREITO CIVIL E 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS 

RELATIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

DE COTAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO 

DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. 

NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a 

revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

postulante. Todavia, por tratar- se de presunção relativa não obriga a 

procedência do pedido inicial, por caber ao magistrado o cotejamento de 

todos os elementos probatórios existentes nos autos, sendo plenamente 

possível a improcedência/não provimento de ação em que o polo passivo 

foi revel. 2. Ainda que incontroversa a existência de vínculo entre as 

partes, para o ressarcimento de valores se faz necessária a 

comprovação da efetiva aquisição de cotas. 3. Recurso conhecido e não 

provido. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal  - 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 - Matelândia - Rel.: Liana de Oliveira 

Lueders - - J. 03.06.2015). (TJ-PR - RI: 000210232201481601150 PR 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 (Acórdão), Relator: Liana de Oliveira 

Lueders, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 11/06/2015). (Grifamos). APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. CASO TELEXFREE. Ação de rescisão contratual cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de 

improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de 

verossimilhança das alegações iniciais. Efeitos da revelia que ficam 

afastados. Art. 345, IV, do CPC/15. Autora que foi instada pelo juízo a quo 

especificamente para juntar comprovantes da relação jurídica, mas 

permaneceu silente. Autora que não apresentou sequer indícios. Citação 

das cláusulas contratuais na petição inicial, mas não juntado o instrumento 

do contrato. Tela capturada do site da ré contendo informações pessoais 

da autora, mas sem qualquer referência à suposta contratação. 

Inexigibilidade de prova de fato negativo pela ré, ainda que invertido o 

ônus da prova. Manutenção da r. sentença. Elevação dos honorários 

sucumbenciais. Art. 85, § 11, do CPC/15. Apelação não provida. (TJ-SP 

10023302020168260445 SP 1002330-20.2016.8.26.0445, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 11/04/2018, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/04/2018). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COTAS. ÔNUS DA PROVA. 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PLEITO EXIBITÓRIO NO JEC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVA A 

AMPARAR O DIREITO DO DEMANDANTE NÃO PRODUZIDA. ÔNUS QUE 

LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC E DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. 

REVELIA QUE NÃO INDUZ, NECESSARIAMENTE, À PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Busca o autor o ressarcimento de valor 

investido na empresa ré, Ympactus Comercial, divulgadora da rede 

Telexfree pela aquisição de cotas, requerendo seja a ré compelida a 

demonstrar a integralização da quantia encontrada através do número do 

seu CPF. Revelia que, por si só, não induz à procedência da demanda, 

mormente quando o autor não traz aos autos qualquer início de prova de 

que firmou a relação negocial com a ré, descrita na inicial. Procedimento 

do Juizado Especial Cível que não ampara o pleito exibitório, requerido pelo 

demandante, descabendo compelir a parte adversa a apresentar 

documentos que demonstrem ter havido o pagamento de quantias pela 

parte autora. Ônus da prova não observado pelo demandante, que induz 

ao julgamento de improcedência da ação. Sentença mantida, a teor do art. 

46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006753495 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (Grifamos). Por esses 

argumentos, não resta alternativa senão a rejeição da pretensão autoral. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

DEFIRO a AJG postulada. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao 

pagamento das custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1004837-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA VACARO SILVA VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004837-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LETICIA VACARO SILVA VINHAL REQUERIDO: SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. LETICIA VACARO 

SILVA VINHAL, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais 

e materiais, em face de SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

devidamente qualificadas nos autos, alegando em síntese que ao fazer a 

primeira revisão automotiva do veículo descrito na inicial, na empresa Ré, 

fora cobrado da requerente o valor acima da tabela divulgada pela 

NISSAN, por isso pugna pela indenização por danos materiais e morais, 

sem prejuízo das verbas de sucumbência, juntando ainda documentos. 

Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 15310791). Regularmente 

citada, a parte requerida apresentou contestação (ID 15726641), juntando 

ainda documentos. A autora impugnou a contestação (ID 16476006). 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (ID 

21997624), registraram desinteresse na produção de novas provas e 

postulam o julgamento do feito no estado em que encontra (ID 22429070 e 

22491920). É o relatório. Fundamento e decido. De prêmio, passo a análise 

da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, agitada 

pela parte ré em sua contestação. É cediço que o interesse de agir 

relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está 

relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio à análise do Poder 

Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à 

utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Sobre o 

tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de agir 

faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da 

demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não 

interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada 

demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) 

necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda 

vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável 

pretendido." (in, Curso de Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 

2009, pág. 196/197). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

lecionam o quanto segue: “Interesse Processual. Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” 

(in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 

9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) Analisando o caderno 

processual, visualizo o interesse de agir da parte autora, eis que 

configurado na espécie o binômio acima destacado. In casu, a pretensão 

do requerente é a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar em comento. Ademais, ainda que se trate de 

relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e 

exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a produção 

de prova necessária ao deslinde da lide. Esta 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. Em face da ausência de outras questões instrumentais 

a serem enfrentadas neste feito, passo desde logo a análise do mérito da 

lide. Compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar as suas alegações, tendo em vista que não restou 

demonstrado na liça o desacerto dos valores cobrados nas notas fiscais 

de ID 15726644 e 15726646, posto que os serviços e peças foram 

aprovados pela autora na ordem de serviço nº 34720 (ID 15726647), bem 

como, o pagamento a maior do valor indicado nas notas fiscais 

referenciadas, uma vez que foi comprovado nos autos apenas o 

pagamento de R$400,00 via cartão de crédito parcelado, limitando-se a 

demandante na inicial, em alegar que o valor restante teria sido pago em 

espécie. Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 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.” (grifamos) Sobre o 

mesmo tema, confira-se os seguintes arestos: “ANULATÓRIA DE TÍTULO 

PROTESTADO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTRATO VERBAL ÔNUS DA PROVA 1 Autora que não se 

desincumbiu do ônus imposto pelo art. 330, inc. I do CPC, deixando de 

comprovar fato constitutivo de seu direito e de rebater as provas e teses 

apresentadas pela ré em sua réplica, devendo arcar com as 

consequências daí advindas; 2 Empresa contratada para administrar os 

valores decorrentes da alienação de cotas e retirada de empresa de 

participação em outra sociedade empresária. Prestado o serviço, inviável 

a declaração de inexistência de débito, sendo possível o protesto da 

duplicata emitida para sua representação. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 01896204720088260100 SP 0189620-47.2008.8.26.0100, Relator: 

Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/06/2013, 20ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2013)” (grifo nosso) 

“INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VENDA. PROVA. ÔNUS 

DO AUTOR. INVERSÃO QUE PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA. Não tendo o autor se 

desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a manutenção da 

sentença de improcedência é medida a se impor. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004362364, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004362364 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013)” (grifamos) “APELAÇÃO 
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CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - O ÔNUS DA PROVA 

PERTENCE À AUTORA - ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INEXISTE DEVER DE 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - 

AC: 11485 MS 2004.011485-0, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 06/11/2008, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

21/11/2008)” (destaque nosso) Iluminado pelas orientações pretorianas 

encimadas, bem como, diante do cenário processual enfocado, verifico 

que não há nos autos prova segura de qualquer irregularidade nos 

serviços prestados/cobrados pela parte ré no veículo da autora, o que 

comanda a improcedência do pedido autoral. De consequência lógica, em 

não havendo qualquer irregularidade/ilicitude nos serviços prestados pela 

parte ré, bem como, no valor pago pela parte autora, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da 

parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais 

e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiário da AJG (ID 14036764). Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000767-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000767-39.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA, SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. Vistos 

etc. FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, devidamente 

qualificada, manejou a presente ação de anulatória c/c reparação de 

danos (danos morais) com pedido de tutela provisória de urgência, em 

face de BANCO DO BRASIL S/A e SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA, 

também qualificados, alegando que não possui débitos junto aos 

requeridos, no entanto, teve seu nome indevidamente protestado, por 

dívida já quitada. Requer o deferimento liminar para que os requeridos 

promovam a baixa do protesto e a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, pugnando ao final, pela procedência da ação, 

confirmando-se a liminar em definitivo, reconhecendo a inexistência do 

débito cobrado pelos réus, bem como, a condenação dos requeridos no 

pagamento de danos morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas 

verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial vieram documentos. Decisão 

de id. 4942876 deferindo a liminar pleiteada. Regularmente citados (ids. 

6030005 e 13532758 - Pág. 46), o primeiro requerido apresentou 

contestação (id. 6079463) na qual arguiu preambularmente a sua 

ilegitimidade passiva e no mérito, pugna pela improcedência do pedido 

inicial, juntando também documentos. Realizada audiência de conciliação, 

restou infrutífera (id. 6852836). Impugnação à contestação apresentada 

no id. 10455710. A segunda requerida deixou de manifestar nos autos (id. 

14501377). Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas (id. 23802249), a parte autora e o primeiro requerido registraram 

desinteresse na produção de novas provas (id. 24209803 e 24254935), 

tendo a segunda ré deixado de manifestar. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, deve ser apreciada a questão preliminar de 

ilegitimidade passiva aventada pelo segundo requerido. Sobre a 

legitimidade passiva em caso de endosso-mandato e endosso-translativo, 

vejamos os julgados abaixo: “DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM LASTRO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO BANCO MANDATÁRIO. PRESUNÇÃO DE 

ENDOSSO-TRANSLATIVO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

APELAÇÃO CÍVEL. TESE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, POR SE TRATAR DE MERO APRESENTANTE DO 

TÍTULO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA, NOS AUTOS, ACERCA DA 

CONFIGURAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO – PRESUNÇÃO DE 

ENDOSSO-TRANSLATIVO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO 

ENDOSSATÁRIO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, PORQUANTO, MESMO 

NOTIFICADO ACERCA DA ausência de lastro do título, o encaminhou para 

protesto. CANCELAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 00049197219988020001 AL 

0004919-72.1998.8.02.0001, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de 

Araújo, Data de Julgamento: 04/09/2014, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/09/2014)” (grifo nosso) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA MERCANTIL. ENDOSSO MANDATO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSO 

TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A 

responsabilidade do endossatário mandatário é somente em relação à 

cobrança do crédito inscrito no título de crédito endossado em nome do 

endossante. Ilegitimidade passiva de um dos réus reconhecida. Já o banco 

que recebe título por endosso-translativo é parte legítima para responder 

pelos danos causados pelo protesto indevido da duplicata. Legitimidade 

passiva reconhecida em relação ao réu detentor de endosso-translativo. 

Provida a apelação do Banco Itaú Unibanco S/A. Apelação de Banco 

Bradesco S.A. não provida. (Apelação Cível Nº 70050225887, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em 13/12/2012) (TJ-RS - AC: 70050225887 RS , Relator: Marcelo 

Cezar Muller, Data de Julgamento: 13/12/2012, Décima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/02/2013)” (grifamos) “Apelação. 

Inexigibilidade de títulos. Duplicatas emitidas sem causa e transferidas por 

endosso à empresa de "factoring". Irregularidade da indicação a protesto. 

Legitimidade passiva de ambas as empresas. A cedente é responsável 

pela existência e legitimidade do crédito e à cessionária caberia conferir a 

origem do título. Responsabilidade solidária da sacadora e da 

endossatária. Apontamento. (TJ-SP - APL: 01132991120078260001 SP 

0113299-11.2007.8.26.0001, Relator: Mauro Conti Machado, Data de 

Julgamento: 23/09/2013, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/11/2013)” (destaque nosso). “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

BANCO ENDOSSATÁRIO APRESENTANTE DO TÍTULO. Em se tratando de 

endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição 

financeira que apresenta o título para protesto, conforme pacífico 

entendimento jurisprudencial do E. STJ (REsp. 1091699 / RS), sendo 

evidente a sua legitimidade passiva para responder a causa. O protesto 

indevido de título sem causa subjacente enseja dano moral in re ipsa. 

Precedentes desta Corte e do STJ. Quantum fixado em R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), adequando-se aos parâmetros deste Colegiado. Dano material 

consubstanciado na restituição das despesas pagas para o cancelamento 

do protesto. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70056515612, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 18/12/2013)” (destaque nosso) Iluminado por tais lições 

pretorianas e tendo em vista que o primeiro requerido não logrou êxito em 

comprovar, seguramente, que o título combatido na liça foi lhe repassado 

por endosso-mandato, afasto a preliminar alegada pelo segundo 

demandado. Superada a questão preliminar, tem-se que a segunda 

requerida SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA, apesar de devidamente 

citada (id. 13532758 - Pág. 46) não contestou o feito (id. 14501377), razão 

pela qual decreto sua revelia, sem, contudo, aplicar o efeito previsto no 

artigo 344 do CPC, por haver pluralidade de réus e apresentação de 

contestação pelo primeiro requerido (id. 6079463), nos termos do artigo 

345, inciso I, do CPC. Em contestação de id. 6079463 o primeiro requerido 

alegou que atuou como intermediário/prestador de serviço, porém deixou 

de comprovar a regularidade dos boletos levados a protesto, ônus que lhe 

competia, na esteira do que tem recomendado a jurisprudência, in verbis: 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO CAMBIAL. RECEBIMENTO DO TÍTULO NA MODALIDADE ENDOSSO 

TRANSLATIVO. CONTRATO DE DESCONTO BANCÁRIO. DEVER DE 

INDENIZAR. DANO MORAL PURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

Relatou o autor que teve título indevidamente protestado em seu nome. 
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Apesar de ter mantido relação negocial com um dos réus, o produto 

entregue foi diverso daquele encomendado, razão pela qual as cobranças 

lastreadas na duplicata revelaram-se ilegítimas e, consequentemente, o 

respectivo protesto. A certidão da fl. 17 comprova que o banco não agiu 

apenas como mero mandatário, tendo em vista que recebeu o título na 

modalidade endosso translativo, situação em que a própria titularidade é 

transferida à instituição financeira. O próprio Banco junta documento que 

revela se tratar de contrato de desconto bancário. Assim, o Banco réu 

responde pelo protesto da duplicata que lhes foi passada sem tomar as 

precauções quanto à origem e regularidade do título. O dano moral decorre 

do próprio abalo de crédito sofrido pelo autor, em razão do protesto 

indevido do título. O quantum indenizatório que bem atende aos princípios 

da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem 

causa,... ademais, arbitrado em patamar usualmente adotado por esta 

Turma Recursal em casos semelhantes. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007516842, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 26/09/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007516842 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 26/09/2018, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/10/2018).” (grifo 

nosso) “Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência das 

alegadas omissões por parte do primeiro recorrente. Em que pese a 

alegação do embargante 1 no sentido de que o endosso a que foi 

submetida a duplicata se tratou de endosso-mandato, nenhuma prova há 

nos autos nesse sentido, sendo certo que o ônus de comprovar a 

natureza da operação era seu, conforme disposto no art. 333, II do CPC. 

Diante da inexistência de ressalva, o endosso objeto destes autos tem 

natureza translativa. O protesto objeto de discussão nestes autos deve 

ser cancelado de forma definitiva e sem ônus para a empresa autora, 

sendo procedente também o pedido de declaração de inexigibilidade da 

duplicata mercantil nº 356/03, porque não comprovada a regularidade da 

sua emissão. Com relação aos embargos de declaração do segundo 

embargante, de fato é mais razoável a fixação dos honorários de 

advogado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 

3º, do CPC, pelo que deve ocorrer a pretendida majoração. Não 

provimento do primeiro recurso e provimento do segundo. (TJ-RJ - APL: 

00006210520048190017 RIO DE JANEIRO CASIMIRO DE ABREU VARA 

UNICA, Relator: NANCI MAHFUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2015).” (destaque 

nosso) “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROTESTO DE TÍTULOS. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE 

DO CREDOR ENDOSSATÁRIO PELA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. A parte ré pede 

provimento ao recurso para reformar a sentença que declarou a 

inexistência dos débitos em questão e a condenou ao pagamento de 

indenização por danos morais. Relação de consumo que opera a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à 

parte ré demonstrar a relação contratual que deu ensejo à cobrança dos 

valores, consoante o art. 333, inciso II, do CPC. A parte ré alega que os 

títulos protestados são oriundos de contrato firmado pelo autor com a 

pessoa jurídica PRATES E FERNANDES LOJAS MOVELAR, o que 

configuraria a regularidade do protesto. Todavia, não restou comprovada 

a existência de qualquer relação jurídica anterior entre a parte autora e a 

referida pessoa jurídica, bem como a legitimidade da dívida cedida, ônus 

este que cabia à parte ré, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC, e que 

seria necessário para constatação da licitude do protesto realizado pela 

recorrente à fl. 15. Ademais, cabe ressaltar que, conforme certidão de fl. 

15, a natureza do endosso é translativa, isto é, a parte ré se sub-roga nos 

direitos e obrigações do credor originário, razão pela qual é responsável 

pelos eventuais danos causados ao suposto devedor. Com relação aos... 

danos morais, por inexistente comprovação da regularidade dos 

protestos, estes restam indevidos, sendo cabível a condenação da 

requerida, credora endossatária do crédito e responsável solidária, ao 

pagamento de indenização por danos morais. O quantum indenizatório 

fixado em R$3.000,00 não merece ser minorado, visto que quantia aquém 

aos parâmetros da presente Turma Recursal Cível em julgamentos de 

casos análogos. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005225644, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

26/05/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005225644 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 26/05/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2015).” (destacamos) 

“Apelação Cível. Pretensão de declaração de inexistência da dívida e de 

inexigibilidade dos títulos prescritos, bem como o cancelamento dos 

protestos indevidos, além do recebimento do valor de R$ 85,88 (oitenta e 

cinco reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, a título de dano 

material, e indenização por dano moral, sob o fundamento de que não 

reconhece a dívida prescrita que lhe foi imputada. Sentença de 

procedência parcial do pedido. Inconformismo da primeira ré e da autora. 

Endosso translativo. A duplicata é título de crédito causal, que representa 

uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, feita pelo sacador contra o 

sacado, em virtude de uma causa debendi específica, prevista em lei, ou 

seja, decorrente de um contrato de compra e venda mercantil ou de uma 

prestação de serviço. Todavia, in casu, não restou demonstrada a 

existência da relação jurídica que ensejou os referidos títulos, não 

havendo prova da prestação do serviço ou do aceite por parte da autora. 

Assim, não comprovada a regularidade formal dos títulos, respondem o 

endossante e o endossatário solidariamente pelos protestos indevidos. 

Inteligência da Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 

332 desta Corte. Falha na prestação de serviço caracterizada. Dano moral 

in re ipsa. Quantia arbitrada na decisão recorrida que se mostra 

insuficiente para reparar o dano sofrido pela autora, devendo ser 

majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação da Súmula 

343 deste Tribunal de Justiça. Juros legais que devem contar da data do 

evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso da autora a que se dá provimento, para o fim de majorar o valor 

da indenização, por dano moral, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com 

incidência dos juros a partir da data dos protestos indevidos, e recurso da 

primeira ré a que se nega provimento, majorando-se os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o quantum fixado pelo Juízo a 

quo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, perfazendo 

o total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-RJ - 

APL: 02262587020148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA CIVEL, 

Relator: Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA, Data de Julgamento: 

27/11/2018, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).” (grifamos) Iluminado 

por tais lições pretorianas e tendo em vista que o requerido não logrou 

êxito em demonstrar a formalização dos títulos protestados, a regularidade 

da cobrança e da correlata positivação cadastral (ids. 4795032, 4795057, 

4937651 e 4937657), mister se faz o acolhimento da pretensão autoral. 

Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma requerida na 

inicial é medida que se impõe. Em consequência, devida é a condenação 

dos requeridos no pagamento de danos morais a parte autora, uma vez 

que configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme 

exposto acima. O direito à indenização por dano moral resta consagrado 

por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como 

afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se 

manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da 

Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá 

de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento 

baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a 

reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

não prospera a alegação da parte requerida de que a parte autora não 

comprovou o dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida 

nos cadastros de proteção ao crédito o dano moral é presumido. 

Corroborando tal linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: 

“CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES DO 

SERASA. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada 

no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano 

moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato 

da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. Hipótese em 

que as instâncias locais reconheceram categoricamente ser ilícita a 

conduta do recorrido em levar e manter, indevidamente, o nome do 

recorrido em cadastro de devedores. Inexistência de dano patrimonial. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp 

332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 p. 221). (grifamos) No que se refere 

ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam 

que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 102 de 544



principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não 

isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a 

situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no 

que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela parte autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00, parece de monta a reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte autora. 

Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Por oportuno, 

gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe inferior ao 

pleiteado pela parte requerente não pode ser considerada sucumbência 

recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: “Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca.” (destaque nosso) Nesta quadra calha a fiveleta 

transcrever o julgado abaixo que estabelece os termos iniciais a serem 

observados no que pertine a incidência da correção monetária e de juros 

moratórios em casos como o presente de responsabilidade 

extracontratual, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A orientação deste 

Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o termo a quo da 

correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum 

da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento 

danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 

Embargos acolhidos.”[1](grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

procedente o pedido inserto na inicial da presente inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, para declarar inexistentes em relação à parte 

autora os débitos litigiosos, bem como, condenar solidariamente os 

reclamados a indenizarem a requerente, a título de danos morais, no 

montante de R$ 5.000,00, importe a ser pago pela parte ré a demandante, 

de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação 

cadastral litigiosa (ids. 4795032, 4795057, 4937651 e 4937657). No mais, 

oficie-se ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT (id. 4795032 e 4937651), 

para que providencie a baixa nos referidos protestos. Condeno os 

requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, determino o levantamento do 

valor depositado na liça em favor da parte autora, após arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro 

CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 

p. 359.
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LAZARO LEAL SIQUEIRA 01385741112 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000107-74.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

LAZARO LEAL SIQUEIRA 01385741112 Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, instituição financeira de direito privado, em face de 

LAZARO LEAL SIQUEIRA, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Alega a parte autora, em suma, que firmou com 

a parte requerida, contrato de financiamento, para aquisição do bem 

móvel, descrito na exordial, onde relata que a parte ré deixou de adimplir 

as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com 

a inicial. Em decisão interlocutória (ID 17334375), foi deferida a liminar 

pleiteada, sendo o veículo objeto da liça apreendido e depositado em mãos 

dos representantes legais da parte autora (ID 17497681 e 17498051). 

Devidamente citada a parte requerida, compareceu aos autos, ofertando 

defesa (ID 17825771), juntando ainda documentos. Impugnação a 

contestação apresentada pela parte autora (ID 19511805). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo 

à análise do mérito. Compulsando os autos verifico que os documentos 

apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo probatório 

autoral, visto que, por meio do contrato acostado (ID 17303293), que as 

partes efetivamente celebraram um contrato de financiamento com 

alienação fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a parte 

requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra nos IDs 

17303295 e 17303301. Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da 

parte ré, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Ação possessória - Arrendamento mercantil - A 

mora do devedor, devidamente comprovada, enseja a resolução do 

contrato, independentemente de pedido específico e de declaração judicial 

própria, contanto que não haja purgação no prazo legal. - A "alternativa" 

em favor do consumidor, a que alude o § 2º do art. 54 da Lei nº 8.078/90, 

consiste na possibilidade de purgação da mora pelo devedor, evitando-se, 

dessa forma, a resolução do contrato. - Provado o esbulho, é procedente 

pedido de reintegração de posse deduzido pelo proprietário do bem - 

Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

00512391720088260405 SP, Relator: Silvia Rocha, Julgamento: 

20/02/2013, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 20/02/2013). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 
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avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Por fim, cabe ressaltar que o pleito atinente a prestação de 

contas, não pode ser travado no âmbito restrito da ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

VIA ADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. É inviável alcançar a 

prestação de contas no próprio âmbito da busca e apreensão, já que o 

objeto desta ação é restrito ao aspecto possessório e não há como 

amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo 

remanescente ante a inexistência de certeza e liquidez de tais valores. 2. 

Cabe ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, 

até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à 

prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui 

natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação 

do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 

(TJ-GO - APL: 03875417520158090024, Relator: MARCUS DA COSTA 

FERREIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 30/07/2019).” Posto isso, sem maiores delongas, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que 

dispõe o art. 487, I e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada 

com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que defiro a AJG 

postulada no ID 17825771. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando 

o teor desta sentença, de forma que o autor consiga alienar o veículo 

descrito na inicial a terceiros. 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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004703-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIEL PRADO PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004703-72.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JANIEL PRADO 

PEIXOTO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

OMNI FINANCEIRA S/A em face de JANIEL PRADO PEIXOTO, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. 

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora quedou-se inerte em face da comunicação processual 

em comento, feita com as advertências legais pertinentes (ID 24101925 e 

31399106). É o sucinto relato. Decido. A jurisprudência tem se 

manifestado no sentido de admitir o cabimento da extinção do feito sem 

resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo outra providência a 

ser adotada no presente feito que não a sua extinção, em virtude da 

inércia da parte demandante, devidamente intimada para dar andamento 

processual. Ademais, é cediço que presumem-se válidas as 

comunicações e intimação dirigidas ao endereço residencial ou 

profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às 

partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificações 

temporária ou definitiva. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. 

COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 

INTERESSADA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC (art. 267, III, CPC/73), o juiz não resolverá o mérito quando, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 dias, devendo a parte interessada ser intimada 

pessoalmente para suprir a falta em 5 dias, nos termos do §1º do art. 485 

do CPC. Caso concreto. Intimação do exequente e de seu procurador para 

promover atos, com alerta da possibilidade de extinção. Na espécie, não 

incide o disposto na Súmula nº 240 do STJ, pois o executado não tem 

interesse no prosseguimento do feito executivo. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071277644, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira 

Brito, Julgado em 15/12/2016). (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 45, III, DO CPC – ABANDONO DA 

CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E 

DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora 

que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para 

dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.” (DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (ressaltamos) “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE 

FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA 

CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do 

agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente 

forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo 

regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar 

a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é 

pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é 

necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a 

intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos 

de declaração acolhidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA. Relator: 

Ministro João Otávio de Noronha. Terceira Turma. Julgado em: 04/02/2016. 

DJe: 19/02/2016). (grifamos) Ante ao exposto, pelas razões já expendidas 

neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença 

nos termos do artigo 354 do citado diploma legal. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

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: 1006418-47.2020.8.11.0003

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:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006418-47.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003226-14.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

HASS & ARRUDA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DORNELLES SALES OAB - MT25782/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003226-14.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

executado para que traga aos autos cópia do extrato de benefício 

previdenciário e/ou declaração do imposto de renda no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010223-42.2019.8.11.0003

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:

SUELI FRANCISCA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010223-42.2019.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

suspensão pleiteado pelo autor, apenas, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Intime. Rondonópolis – MT, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA PROMOVER 

O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016090-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CASTRO CELESTRINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004097-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 27305873 e pagamento do débito, no valor de R$ 

37.160,75, 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 dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007015-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO SAO SEBASTIAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007015-16.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda para que no 

mesmo prazo alhures concedido traga aos autos o histórico de contas 

pagas e histórico de relação de consumo. Após, conclusos. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010568-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1010568-42.2018.8.11.0003) Vistos etc. Ante a inércia da parte 

ré, intime a credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006738-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PIRES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006738-97.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006692-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006692-11.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 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 PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). Dessa forma, 

determino que o requerente comprove o estado de sua miserabilidade 

financeira, juntando aos autos cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006636-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006636-75.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

é advogado em causa própria e pleiteia a concessão da assistência 

judiciária, alegando não ter 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 
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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 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). Dessa forma, determino que o requerente comprove o estado 

de sua miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia de suas três 

últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013496-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE TRICHES (REQUERIDO)

ADROIR TRICHES (REQUERIDO)

ALGACIR TRICHES (REQUERIDO)

TRICHES AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

ANNA BERTOTTO TRICHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1013496-29.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, 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, justificando-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. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. 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 apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009911-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ OAB - MT26102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1009911-66.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, 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, justificando-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. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. 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 apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003442-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALIA JULIA DE LIMA (AUTOR(A))

ETERNO BORGES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY CARDOSO RIBEIRO OAB - MT0005180S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Paulo Cisino Carlos dos Santos (CONFINANTES)

VICENTE ANTONIO DA SILVA (CONFINANTES)

HERMINIO BARRETO (CONFINANTES)

OLINDA PEREIRA BARRETO OAB - 458.229.641-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003442-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - Certifique a Sra. 

Gestora acerca das citações, intimações e respostas relativas aos 

confinantes e às Fazendas Públicas. 2.0 - Deixo de determinar a remessa 

do feito ao representante do Ministério Público, tendo em vista que esta 

ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos 

do artigo 178, do CPC. 3.0 - 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. 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. 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, justificando-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. 
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Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. 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 apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015669-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR MELHEM HAMZE (EXECUTADO)

Labib Melhem Hamze (EXECUTADO)

ANIS MELHEM HAMZE (EXECUTADO)

NAZIH MELHEM HAMZE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - 023.288.028-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1015669-26.2019.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido de 

levantamento dos valores incontroversos, observando os dados 

bancários fornecidos sob o Id. 30551622 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ. Ato contínuo, considerando as irresignações das partes 

nas petições sob os Ids. 30050718 e 30551622, remeta os autos à 

Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do débito exequendo 

remanescente. Após, dê-se vista às partes para manifestação. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010800-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MOREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1010800-20.2019.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, 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, justificando-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. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. 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 apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013037-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013037-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono constituído 

via DJE, para promover o andamento do feito indicando o endereço do 

requerido para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Expeça o necessário. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 22 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002301-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISSA CHRISTINA DE ARAUJO RUARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002301-47.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono constituído 

via DJE, para promover o andamento do feito indicando o endereço da 

requerida para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Expeça o necessário. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 22 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000473-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, CONFORME 

CERTIDÃO ID. 28456268, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000727-23.2018.8.11.0003

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:

ITAMAR SIPRIANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido, ID. 29743697. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para 

dar prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001761-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALLADA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DOS 

EMBARGOS, ID. 29309714, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORGES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-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 DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DAS 

PETIÇÕES IDS. 29600915 E DOCUMENTOS, E ID. 29374457, E 

MANIFESTAÇÃO CONFORME DECISÃO ID. 29130181.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001565-63.2018.8.11.0003

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:

JOSE ROBERTO PRATA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DO 

TERMO DE PENHORA, ID. 31215178, BEM COMO, PARA PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005382-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA NEVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/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 DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010794-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINE KISHINAMI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009636-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANA SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006491-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES BALDOINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON MORAES MOURA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006491-19.2020.8.11.0003 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. 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, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006467-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES DOS REIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006467-88.2020.8.11.0003 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 
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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, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006550-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel (EXEQUENTE)

MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA OAB - 015.739.561-80 

(REPRESENTANTE)

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERNANDO MOUSSALEM - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006550-07.2020.8.11.0003 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, 18 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013764-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FIDELIS DO ESPÍRITO SANTO NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1013764-20.2018.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009081-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO JOSE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009081-03.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 
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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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004069-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO DONATO NOLASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004069-08.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003970-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003970-43.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pelo requerido e, ante a concordância da credora no recebimento da 

quantia, expeça alvará para levantamento do importe de R$ 2.000,00 (Dois 

Mil Reais) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 30152592. 

Satisfeita a obrigação com o valor supra, desnecessária a apreciação do 

pedido de cumprimento de sentença, devendo o feito ser encaminhado ao 

departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e 

anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008193-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA FARIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008193-34.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 111 de 544



de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016727-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1016727-64.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001974-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FERREIRA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001974-73.2017.8.11.0003) A exequente requer o arresto on 

line, em conta corrente da executada. A credora limita-se em requerer, de 

forma genérica, o arresto 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/garantia 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 o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. 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 arresto on line para bloqueio 

de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 27775076. Intime a 

parte credora para promover a citação da executada, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003940-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA DE SOUZA SANTANA 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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003940-37.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, 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, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005948-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN AUGUSTO OLIVERI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005948-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, 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, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 
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PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001685-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DOS SANTOS ARRAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001685-77.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, 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, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

BARBARA CRISTINA DE BRITO VITORINO BOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001146-72.2020.8.11.0003. Vistos etc. I - Cite os 

executados para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - 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 ouao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - 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. IV – Se os devedores não forem 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). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso os executados não estejam 

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. VI – Cientifique os devedores que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor-se à execução por meio de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 

915, CPC). VII – Caso os executados reconheçam 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. VIII - Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001404-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001404-82.2020.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se dos 

autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Correio, via 

Telegrama (Num. 28615454). Intimado para comprovar a mora nos termos 

do artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, o autor quedou-se inerte. A 

Súmula nº 72, do STJ, prevê que “A comprovação da Mora é 

imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Ainda, o artigo 2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, descreve 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”. (grifei) Portanto, não há previsão legal dispondo que a mora 

possa ser realizada via telegrama, pois pela simples declaração da 

entrega do telegrama não possui fé pública para comprovar que o devedor 

ou outra pessoa que resida no endereço descrito no contrato, realmente 

recebeu a notificação, sendo imprescindível a devolução do AR com a 

assinatura de seu recebedor. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA. MERA DECLARAÇÃO DOS CORREIOS 

DE QUE A CORRESPONDÊNCIA FOI ENTREGUE. FÉ-PÚBLICA INEXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO, SEJA PELA 

DEVEDORA OU POR TERCEIRA PESSOA. MEIO INIDÔNEO. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA (Classe: Apelação, 

Número do Processo: 0525148-11.2018.8.05.0001, Relator(a): Pilar Celia 

Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/02/2019 ) (TJ-BA - 

APL: 05251481120188050001, Relator: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2019)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE BUSCA E 

APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

MEDIANTE TELEGRAMA. MERA DECLARAÇÃO DOS CORREIOS DE 

RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE FÉ 

PÚBLICA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE AVISO DE RECEBIMENTO 

ASSINADO. MEIO INIDÔNEO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Na via estreita do 

agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da 

decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação 

principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. 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. A constituição do 

devedor em mora deve ser efetuada através de carta registrada enviada 

por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do 

título, de acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. No caso 

concreto, a notificação extrajudicial não atendeu os critérios legais, pois 

deu-se por telegrama, no qual os CORREIOS declaram ter sido o recibo de 

entrega assinado por terceira pessoa, no endereço da agravante, sem 

que conste dos autos o citado recibo assinado. Embora não se exija que a 

assinatura no aviso de recebimento seja do próprio devedor, é 

imprescindível a aposição de autógrafo do receptor para comprovar a 

entrega, pois a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos não é dotada 

de fé pública. Precedente do STJ. Assim, não estando a devedora 

regularmente constituída em mora, deve ser julgado extinto o processo, 

com fundamento no inc. IV e § 3º do art. 485 do CPC/15. Sucumbente o 

Banco Agravado, na ação de busca e apreensão, ele deve arcar com a 

integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de 

sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC. 

(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo : 

0021093-14.2017.8.05.0000, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de 

Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00210931420178050000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)” Ademais, 

conforme restou consignado pelos correios, a tentativa de entrega do 

telegrama restou frustrada pelo motivo “ausente”. Assim, intime o 

requerente, uma vez mais, para comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de extinção. Ainda, no mesmo prazo deverá se manifestar 

acerca do ofício e documentos juntados no Num. 29719176,informando 

acerca do deferimento da recuperação judicial no feito que tramita sob o 

nº 1001404-82.2020.811.0003. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008790-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008790-03.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012322-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILTON CORDEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1012322-82.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

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 as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-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 apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003320-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANICETO GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES OAB - 872.504.381-15 (REPRESENTANTE)

HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA OAB - MT18121/O 

(ADVOGADO(A))

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência 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 1003320-59.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida e, ante a concordância do credor, expeça alvará para 

levantamento da quantia de R$ 41.997,15 (quarenta e um mil novecentos e 

noventa e sete reais e quinze centavos) e seus acréscimos, na forma 

indicada no Num. 30678539. Deixo de determinar a extinção do feito vez 

que já houve decisão com prestação jurisdicional, e o feito não foi 

convertido em execução de sentença. Cumprida a determinação, remeta 

os autos ao departamento competente com a baixa e anotações 

necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003549-48.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003549-48.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono constituído 

via DJE, para promover o andamento do feito indicando o endereço do 

requerido para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Expeça o necessário. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 18 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009337-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CROSSFOX COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MERARE FERREIRA OAB - SP364089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009337-14.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono constituído via 

DJE, para promover o andamento do feito indicando o endereço do 

executado para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Expeça o necessário. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 18 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INILSON DE ALMEIDA PAIXAO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001540-16.2019.8.11.0003) Vistos etc. O requerido foi 

devidamente citado e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 28168231. 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, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001741-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA FERREIRA SOARES (AUTOR)

F. F. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE TOMAZI CARDOZO OAB - 699.895.161-20 (PROCURADOR)

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001741-71.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009177-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009177-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. Ante o 

retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, encaminhe os 

autos ao cartório distribuidor para apuração do valor das custas (Id. 

29737792 – página 02). Vindo aos autos o cálculo, intime as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (REU)

RACHID NAPOLESSI NETO (REU)

EGUINALDA GUIMARAES RODRIGUES (REU)

OSMAR RIBEIRO (REU)

GERALDO JOSE CASOTTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001594-16.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

reconvinte para comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais, 

referente à reconvenção apresentada (Id. 19262533), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010289-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDA IZABEL RODRIGUES RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010289-22.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – A parte 

requerida comparece aos autos e pleiteia pela retificação do polo passivo 

da lide, requerendo a exclusão do Banco Santander S/A. A autora afirma 

que não possui qualquer óbice à retificação e exclusão do segundo Réu 

do polo passivo da presente demanda (Id. 28250782). Assim, proceda a 

exclusão do Banco Santander S/A. II - Após intime as partes para 

especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) 

dias. III - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010289-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALDA IZABEL RODRIGUES RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010289-22.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – A parte 

requerida comparece aos autos e pleiteia pela retificação do polo passivo 

da lide, requerendo a exclusão do Banco Santander S/A. A autora afirma 

que não possui qualquer óbice à retificação e exclusão do segundo Réu 

do polo passivo da presente demanda (Id. 28250782). Assim, proceda a 

exclusão do Banco Santander S/A. II - Após intime as partes para 

especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) 

dias. III - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003350-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO(A))

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LENGLER CARDOSO (REU)

MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO (REU)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA THEREZA KERN LENGLER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (TERCEIRO INTERESSADO)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO)

CANDIDO DOS SANTOS ROSA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003350-31.2016.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que os requeridos MÁRIO AFONSO GRAVINA e 

VANESSA LENGER, foram citados por edital no entanto decorrido o prazo 

sem manifestação (Id. 14725233 e Id. 25470518. Ainda, decorreu o prazo 

dos confinantes CÂNDIDO ROSA SANTOS, ROMEU GUILHERME DE 

ARAÚJO STROGREN, JOSÉ ROBERTO RIBEIRO JOSE CARLOS DE MOURA 

e IVETE ALVES DE MOURA, ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ (Ids. 

9032584, 9530777 e 14725233), sem apresentação de defesa. Assim, 

nomeio Curador Especial aos revéis, citados por edital, na pessoa de um 

dos Defensores Públicos que oficiam nesta Comarca. Intime. 

Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000510-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR JOSE MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000510-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. A fixação da 

verba honorária pericial deve observar, precipuamente, a complexidade da 

perícia, o tempo necessário para a execução do serviço, levando em 

conta a natureza do trabalho, o tempo exigido do profissional, o lugar da 

prestação do serviço. Assim, considerando a proposta apresentada pelo 

Sr. Expert (Id. 28312583); a irresignação da requerida e a complexidade 

da perícia a ser realizada e por entender razoável o valor indicado, 

homologo o valor dos honorários periciais, nos termos do artigo 465, §3º, 

do CPC. Intime a requerida para proceder o depósito do valor dos 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova. 

Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação. Com a indicação da 

data, intime as partes e assistentes técnicos para início dos trabalhos, 

caso indicados. A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 

20 (vinte) dias após o início dos trabalhos. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016902-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON DAVI DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L INSTALADORA ELETRICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALINOR DA COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016902-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela de urgência para compelir os requeridos ao 

pagamento de forma imediata do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), ou valor que venha entender suficiente para as 

despesas do autor com alimentos, medicamentos, tratamento hospitalar, 

conforme narrado na inicial. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em análise dos documentos carreados 

nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória para 

averiguar acerca da culpa exclusiva dos réus no evento danoso, pois o 

autor pleiteia seu direito com base no Boletim de Ocorrência (Id. 

27657534). Cumpre ressaltar, que o instituto da tutela antecipada não 

pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida 

não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda 

estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. Ademais, a 

parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de 

indeferimento da medida ora pleiteada. Portanto, vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução processual, principalmente porque neste momento 

processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação, pelo que 
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indefiro a medida pleiteada. Quanto à audiência de conciliação, têm-se 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. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008954-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DOS SANTOS (AUTOR(A))

MILTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA ANDREIA KAMCHEN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008954-65.2019.8.11.0003 Vistos etc. I - A 

requerida comparece aos autos e requer a concessão da assistência 

judiciária. Dessa forma, determino que a demandada 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 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. II – Após, intime 

as partes para que no mesmo prazo alhures concedido, especifiquem as 

provas que pretendam produzir. III - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001301-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001301-75.2020.8.11.0003 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, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000503-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE CARVALHO PICOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000503-51.2019.8.11.0003. Vistos etc. O 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 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 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 
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gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 27338167. Intime a parte 

credora para promover o andamento do feito, declinando bens passíveis 

de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Rondonópolis-MT, 18 de 

abril de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007092-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEDIMA KARIZO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007092-59.2019.8.11.0003. Vistos etc. I - A preliminar de 

ilegitimidade passiva aduzida pela ré é matéria que se confunde com o 

mérito da demanda, estando a exigir dilação probatória. Assim, será 

analisada por ocasião da prolação de sentença. II - Cite a litisdenunciada 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (Num. 25110325) para 

contestar, querendo, a presente demanda, nos termos dos artigos 125, II e 

128 do CPC. III - Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006956-62.2019.8.11.0003

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:

RILDO AMADEU DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006956-62.2019.8.11.0003. 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 se encontra apreendido junto ao pátio da empresa PH Auto 

Socorro, conforme informado pela Superintendência Regional da Polícia 

Rodoviária Federal (Num. 23970298). 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 constar “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL”. Determino o desbloqueio do veículo com a 

utilização do Sistema Renajud. Responda o ofício encaminhado pela PRF 

informando acerca da baixa. 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, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007066-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO RICALDES DE LIMA OAB - MT14389/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007066-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro tão 

somente o pedido constante no item “b” de Id. 27982885 -, para a pesquisa 

por meio do sistema InfoJud, apenas quanto à declaração de bens dos 

últimos 03 (três) anos do devedor (CPF nº 202.729.048-64). II - Vindo aos 

autos a informação, arquive em pasta própria, certificando-se. III - Após, 

dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das informações. 

IV - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-56.2019.8.11.0003

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:

JOSE SAMUEL PERES RIBEIRO 04155146142 (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000632-56.2019.8.11.0003. Vistos etc. A citação pelo meio 

eletrônico, nos processos que tramitam pelo Sistema PJE, está 

regulamentada no artigo 67, da Resolução TJ-MT/TP nº 03.04.2018, que 

assim dispõe: “Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, 

dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, 

bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as 

microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo 

Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do 

art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.” (grifei) Assim, não 

havendo previsão legal para citação eletrônica, via telefone para 

microempresas, indefiro o pedido da credora constante no Num. 

28411753. Defiro, em parte, o pedido de busca do atual endereço do 

requerido JOSÉ SAMUEL PERES RIBEIRO - CNPJ nº 23.548.292/0001 - 05, 

com a utilização, apenas, do Sistema disponível a este juízo para tal 

finalidade, qual seja: Infojud. Vindo as informações, dê-se vista a autora 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis – MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002788-85.2017.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002788-85.2017.8.11.0003) Vistos etc. Defiro o pedido da 

credora constante no Id. 28364279. Entretanto, a declaração de Imposto 

de Renda das executados Adilson Antônio de Souza (CPF nº 

318.266.281-34) e Viviane Guerini de Souza (CPF n° 812.777.841-91), dos 

últimos 03 (três) anos, deverá ser obtida por meio do Sistema Infojud, 

cujas informações positivas deverão ser mantidas na forma sigilosa junto 

ao PJE. Vindo a informação, dê-se vista a autora para manifestação em 05 

(cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006771-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006771-87.2020.8.11.0003 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, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006766-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006766-65.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para obter a suspensão 

do desconto de valores em seu benefício previdenciário, sob a alegação 

de desconhecer a suposta contratação junto ao banco requerido. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou 

qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, 

embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que o autor não 

foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, 

ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano 

justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em 

seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente 

a sua verba alimentar. Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na 

qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, 

deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu 

benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. As decisões 

emanadas dos Tribunais pátrios coadunam com o acima exposto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. A afirmação da 

autora de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70059806745, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 14/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059806745 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 14/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014)” (grifei) “Ação 

declaratória de inexistência de débito Antecipação de tutela buscando a 

suspensão dos descontos na aposentadoria decorrente de contrato 

fraudulento Verossimilhança das alegações Impossibilidade de produção 

de prova negativa Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21726677020148260000 

SP 2172667-70.2014.8.26.0000, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data 

de Julgamento: 04/11/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/11/2014)” Ex positis, concedo a tutela provisória de 

urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a 

cobrança das parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ R$ 

880,38 (oitocentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) parcelado em 72 

parcelas de R$ 27,00 (vinte e sete reais), até o julgamento final da 

presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da 

demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito 

na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, 

devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão 

e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no 

benefício da autora. No que tange à audiência de conciliação, têm-se 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 
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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. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006761-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006761-43.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para obter a suspensão 

do desconto de valores em seu benefício previdenciário, sob a alegação 

de desconhecer a suposta contratação junto ao banco requerido. O artigo 

300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou 

qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, 

embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que o autor não 

foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, 

ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano 

justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em 

seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente 

a sua verba alimentar. Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na 

qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, 

deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu 

benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. As decisões 

emanadas dos Tribunais pátrios coadunam com o acima exposto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. A afirmação da 

autora de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70059806745, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 14/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059806745 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 14/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014)” (grifei) “Ação 

declaratória de inexistência de débito Antecipação de tutela buscando a 

suspensão dos descontos na aposentadoria decorrente de contrato 

fraudulento Verossimilhança das alegações Impossibilidade de produção 

de prova negativa Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21726677020148260000 

SP 2172667-70.2014.8.26.0000, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data 

de Julgamento: 04/11/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/11/2014)” Ex positis, concedo a tutela provisória de 

urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a 

cobrança das parcelas do empréstimo consignado no valor de R$ R$ 

1.062,70 (um mil e sessenta e dois reais e setenta centavos) parcelado 

em 72 parcelas de R$ 30,00 (trinta reais), até o julgamento final da 

presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da 

demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito 

na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, 

devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão 

e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no 

benefício da autora. No que tange à audiência de conciliação, têm-se 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. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006764-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006764-95.2020.8.11.0003 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, 
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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, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002763-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA BRUM VENTURA VICENTE (REQUERENTE)

IZAIAS VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002763-67.2020.8.11.0003 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. Considerando que a parte requerida se manifestou 

espontaneamente aos autos (Id. 31123469), suprida está sua citação (art. 

239 § 1º, do CPC). Certifique Sra. Gestora o decurso de prazo para 

apresentação de contestação. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014747-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

DARCY MACIEL COSTA (EXECUTADO)

LUIZ ROGERIO SILVA (EXECUTADO)

DEBORA PEREIRA LUCAS (EXECUTADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1014747-82.2019.8.11.0003) 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. Os 

documentos apresentados (Ids. 28560347 e ss), não comprovam por si só 

a alegada hipossuficiência financeira. Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

preenchido os requisitos legais. Outrossim, a demandante apresenta como 

pedido alternativo o pagamento das custas ao final do processo (Id. 

28560350). A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas 

processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas ao final, razão pela qual 

indefiro o pedido de pagamento ao final da ação. 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. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002167-25.2016.8.11.0003

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:

CELIO GONCALVES RIOS (EXECUTADO)

CELIO GONCALVES RIOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002167-25.2016.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que as 

tentativas de citação da devedora restaram infrutíferas e a credora não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem deferir a 

citação por edital do executado, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 

ser observado os comandos do artigo 257, do CPC. Tendo em vista que as 

Plataformas de Comunicação Processual prevista na Resolução nº 234, 

editada pelo CNJ para regulamentar acerca a publicação dos editais de 

citação, ainda não se encontra operante perante este e. TJMT, determino 

que o edital seja publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. Caberá a 

credora comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento 

desta decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010336-64.2017.8.11.0003

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:
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NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1010336-64.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que, em 

caso de procedência, deverá ser concedido efeito infringente aos 

embargos declaratórios opostos pela autora, intime a parte ré para 

manifestar-se, no prazo legal, querendo. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002785-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA BECK SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002785-62.2019.8.11.0003) Vistos etc. Considerando as 

disposições contidas no § 2º, do artigo 1.023, do CPC, intime a embargada 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

conclusos para decisão. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002029-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MARINGOLO (REQUERENTE)

LAURICE MARIA GONCALES FIN MARINGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURICE MARIA GONCALES FIN MARINGOLO OAB - MT18433/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERIDO)

NELSON PEREIRA LOPES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002029-19.2020.8.11.0003) Vistos etc. Os demandantes 

requereram 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, 

não trouxe aos autos qualquer comprovação da situação de sua 

hipossuficiência. Devidamente intimados para juntar aos autos 

documentos comprobatórios de seus rendimentos, os mesmos não 

cumpriram o comando legal (Id. 29871016). Assim, considerando que a 

Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que não 

houve comprovação de que preenche os requisitos legais. Intime os 

autores, 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. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016058-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO MORAES DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIEI CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016058-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. O autor pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência 

para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a 

alegação de que se inscreveu em um curso de formação com Pá 

carregadeira junto a requerida efetuando pagamento no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais) na matrícula. Contudo teria informado a ré não tinha mais 

interesse em continuar com o curso, tendo em vista que esta não tinha as 

máquinas de pá carregadeira para efetivação prática do curso conforme 

ficou acordado no contrato, tendo seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes. O requerente comparece aos autos (Id. 29490383) e 

informa que já houve a baixa da restrição existente em seu nome na forma 

pleiteada nos autos. Portanto, resta evidente que a tutela vindicada nos 

autos, perdeu seu objeto, pelo que deixo de apreciá-la. 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. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012792-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE PEDRAS OURO E PRATA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES CEZARETO OAB - 093.679.798-35 

(REPRESENTANTE)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA APARECIDA FERRARI OAB - 861.267.411-53 

(REPRESENTANTE)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA (REQUERIDO)

BLUE DIAMOND EXTRACAO DE PEDRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012792-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime os 

requerentes pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono constituído 

via DJE, para promover o andamento do feito indicando o endereço dos 

requeridos para posterior citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Expeça o necessário. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 22 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013540-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1013540-48.2019.8.11.0003 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, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005439-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VERDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005439-22.2019.8.11.0003 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, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004967-21.2019.8.11.0003

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:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004967-21.2019.8.11.0003 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 
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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, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006799-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA GUIMARAES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006799-89.2019.8.11.0003 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, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014365-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1014365-89.2019.8.11.0003) Vistos etc. O requerente pleiteia 

os benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos documento que comprove a alegada 

hipossuficiência. Assim, intime-o para comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de Imposto 

de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002966-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE BARBAR CURY OAB - SP115100 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002966-68.2016.8.11.0003) Vistos etc. Intime a parte autora, 

na pessoa de seu patrono constituído, para promover o andamento do 

feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002017-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DIAS SELICANI (EMBARGANTE)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002017-05.2020.8.11.0003) Vistos etc. Recebo os embargos 

para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que 

ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que 

prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002032-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSEI VERONICA VIDOTTI FREITAS - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR ALBERTO NERYS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002032-71.2020.8.11.0003) Vistos etc. Recebo os embargos 

para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que 

ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que 

prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15. Intime o embargado, para oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001384-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

DIVINO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE NUNES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BDO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001384-62.2018.8.11.0003) Ação de Cobrança Requerente: 

José Nunes Sirqueira, José Rosa da Silva Filho e Divino Rosa da Silva 

Requerida: Construtora BDO Eireli Vistos etc. JOSÉ NUNES SIRQUEIRA, 

JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO E DIVINO ROSA DA SILVA, qualificados nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em face de CONSTRUTORA 

BDO EIRELI, também qualificada no processo. Intimados para promoverem 

os atos necessários para o regular andamento do feito, os requerentes 

quedaram-se inertes (Ids. 29956445, 29955597 e 29828173). 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 intimados para tal desiderato, se mantiveram 

inertes (Ids. 29956445, 29955597 e 29828173). 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 promoveram 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 os requerentes ao pagamento 

das custas processuais, restando suspensa sua exigibilidade em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nos autos. Sem 

verba honorária uma vez que angularização processual não se 

aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007118-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DORNELES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1007118-91.2018.8.11.0003) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Requerido: 

Fábio Dorneles de Melo Vistos etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Fábio DORNELES DE MELO, 

também qualificado no processo. A parte ré não fora citada, conforme 

demonstrados no Id. 18912358 e a autora requerer a desistência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Ex Positis, 

homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, extinto o processo 

sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Proceda a baixa da restrição existente nos autos, junto 

ao Sistema Renajud (placa NJU2444). Custas pela exequente. Sem verba 

honorária uma vez que angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001028-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - 424.420.281-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR GONCALVES DE AGUIAR (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001028-67.2018.8.11.0003) Ação de Monitória Requerente: 

Retífica Rondonópolis Ltda Requerido: Lindomar Gonçalves de Aguiar 

Vistos etc. RETÍFICA RONDONÓPOLIS LTDA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de LINDOMAR 

GONÇALVES DE AGUIAR, também qualificado no processo. O requerente 

pugnou pela desistência do feito, vez que houve a liquidação do débito 

extrajudicialmente (Id. 29516383). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex Positis, homologo a desistência apresentada pelo 

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. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar a demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Com a 

renúncia ao prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012218-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINO AYALA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR WENCK CONSTRUCOES - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1012218-27.2018.8.11.0003) Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Requerente: Lino Ayala Soares Requerida: Wilmar Wenck 

Construções EPP Vistos etc. LINO AYALA SOARES, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em face de WILMAR WENCK CONSTRUÇÕES EPP, também qualificada no 

processo. Intimado para promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, o requerente quedou-se inerte (Id. 29970572). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção do processo ante a ausência do recolhimento do valor das 

despesas iniciais descritas no Id. 19347101. O artigo 290, do CPC, prevê 

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 em 15 (quinze) dias”. (grifei) Ressalto que além da previsão no 

ordenamento jurídico vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a 

ausência do recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT. 

Percebe-se que o requerente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimado, descumprindo o comando estabelecido no artigo 290, do CPC e 

pela CNGC/MT. Ex Positis, considerando que não houve o recolhimento 

das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, IV 

e X c/c artigo 290, ambos do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas/despesas iniciais (Id. 19347101). Deixo de condená-lo ao 

pagamento dos honorários advocatícios, vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Anote o nome do devedor das custas 

processuais no Cartório Distribuidor, conforme o disposto no CNGC/MT. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença 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))
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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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004124-27.2017.8.11.0003. Ação de Cumprimento de 

Sentença Exequente: Fernando Henrique dos Santos Executada: UNIC 

Educacional Ltda Vistos etc. FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA contra UNIC EDUCACIONAL LTDA, também qualificado no 

processo. No prazo para cumprimento da obrigação, a devedora efetuou o 

depósito do valor integral do débito conforme consta nos Id. 30559950. O 

credor concordou com os valores depositados pugnando pelo 

levantamento (Num. 31076127). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que a extinção do feito é medida 

que se impõe, vez que o valor depositado satisfaz a integralidade do 

débito. Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente execução ante a satisfação da 

obrigação. Determino a expedição de alvará para levantamento do 

quantum de R$ 15.669,53 (quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais 

e cinquenta e três centavos) e seus acréscimos em favor do exequente 

na conta bancária indicada no Num. 31076127. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, remeta os autos ao departamento 

competente para as providencias cabíveis, com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 18 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011713-02.2019.8.11.0003

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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA (EXECUTADO)

CP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1011713-02.2019.8.11.0003 Vistos etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO contra CP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA E 

OUTROS, também qualificados no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo requerendo sua homologação com a consequente 

extinção do feito (Id. 27769530). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo, conforme disposto no artigo 924, II, do CPC. Custas e 

honorários advocatícios, na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 18 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006889-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AGRO INDUSTRIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO NAHIM OLIVEIRA ALVES (REU)

C A DE OLIVEIRA - CONTABILIDADE - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006889-63.2020.8.11.0003 Vistos etc. RONDON 

AGRO INDÚSTRIA EIRELI ME devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face 

de CENTER ASSESSORIA CONTÁBIL E OUTRO, também qualificados no 

processo. Após a distribuição da ação, a demandante pleiteia pela 

desistência da ação (Id. 31371831). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. 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. Deixo de condená-la ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em face da angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009737-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AGUILLAR ROCHA OAB - SP320585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1009737-28.2017.8.11.0003) Ação de Cobrança Requerente: 

Cgmp – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A Requerida: Rodrigo 

Araújo da Cunha Ltda Vistos etc. CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS 

DE PAGAMENTO S/A, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

COBRANÇA em face de RODRIGO ARAÚJO DA CUNHA LTDA, também 

qualificada no processo. Intimada para promover os atos necessários 

para o regular andamento do feito, a requerente quedou-se inerte (Ids. 

30490520 e 23032967). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino 

desinteresse da requerente em promover os atos necessários para o 

regular andamento do feito, que apesar de devidamente intimada para tal 

desiderato, se manteve inerte (Ids. 30490520 e 23032967). Ex Positis, 

considerando a inércia da autora, 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. Custas já 

recolhidas. Sem verba honorária uma vez que angularização processual 

não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003016-26.2018.8.11.0003

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)

BRF S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003016-26.2018.8.11.0003) Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais Autora: R. Balke & Balke Ltda Ré: 

BRF S.A Vistos etc. R. BALKE & BALKE LTDA , qualificada nos autos, 

ingressou com DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS em face de BRF S.A, também qualificada no processo. Intimado 

para promover os atos necessários para o regular andamento do feito, a 

requerente quedou-se inerte (Id. 29971173). Vieram-me os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 126 de 544



conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção do 

processo ante a ausência do recolhimento do valor das despesas iniciais 

descritas no Id. 26026874. O artigo 290, do CPC, prevê 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 

em 15 (quinze) dias”. (grifei) Ressalto que além da previsão no 

ordenamento jurídico vigente, a possibilidade de extinção do feito ante a 

ausência do recolhimento das custas vem disciplinada na CNGC/MT. 

Percebe-se que a requerente não efetuou o recolhimento das despesas 

iniciais do cartório distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente 

intimada, descumprindo o comando estabelecido no artigo 290, do CPC e 

pela CNGC/MT. Ex Positis, considerando que não houve o recolhimento 

das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, IV 

e X c/c artigo 290, ambos do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas/despesas iniciais (Id. 26026874). Deixo de condená-la ao 

pagamento dos honorários advocatícios, vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Anote o nome da devedor das custas 

processuais no Cartório Distribuidor, conforme o disposto no CNGC/MT. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001478-39.2020.8.11.0003

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:

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001478-39.2020.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Marcelo 

Barbosa dos Santos Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO em face de MARCELO BARBOSA DOS SANTOS, também 

qualificado no processo. O requerente pugnou pela extinção do feito 

(Num. 29924670). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo 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. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação 

da parte contrária. Não há que determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que sequer houve o deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 22 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016440-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1016440-04.2019.8.11.0003 Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Sidney Nunes da Silva Ré: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. SIDNEY NUNES DA 

SILVA, 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 26.06.2019, vez que não houve o 

pagamento administrativo. Intimado para emendar a inicial (Id. 27513061), o 

requerente comparece aos autos e pleiteia pela desistência do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Inicialmente, 

o requerente ingressou com Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, a qual 

fo i  d istr ibuída perante esta Vara Cível ,  sob o nº. 

1016440-04.2019.8.11.0003, em 13.12.2019 às 10h37. Intimado em 

17.12.2019 para emendar a inicial para comprovação do pedido 

administrativo, a parte autora juntou aos autos, pedido de desistência da 

ação em 10.02.2020. Analisando o sistema PJE, vê-se que em 17.12.2020 

às 14h17, o autor ingressou com ação idêntica, a qual foi distribuída 

perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, sob o nº. 

1016673.98.2019.8.11.0003. Sendo determinado a emenda a inicial para 

que o requerente juntasse o pedido prévio administrativo. No entanto, o 

autor também pleiteou pela desistência daquele feito, em 10.02.2020, 

Assim, observando o presente feito, bem como a ação sob o nº. 

1016673-98/2019, em trâmite na 2ª Vara Cível, percebe-se que aquela 

trata-se das mesmas partes, e da mesma causa de pedir, restando 

evidente a ocorrência da litispendência. Restando evidente, que quando 

do despacho que determinou a emenda inicial no presente feito, o autor 

ingressou como nova ação. 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.” 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 

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 1016673.98.2019.811.0003 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, 22 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1017050-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RIBEIRO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA LUZA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1017050-69.2019.8.11.0003 Vistos etc. NAIR RIBEIRO 

BEZERRA DA SILVA devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE DESPEJO em face de BARBARA LUZA, também qualificada no 

processo. A demandante pleiteia pela desistência da ação (Id. 29738695). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 
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vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. 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. 

Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, em face 

da angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 22 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001279-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RIBEIRO ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-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))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003521-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS PAIM JOBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (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))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001398-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ HOLLENBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (EXECUTADO)

BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000420-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS OAB - MA4735 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001287-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LOPES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS RIBEIRO PARDUCI OAB - SP139591 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001287-96.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO LOPES ARAUJO REQUERIDO: DIVERTOYS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Vistos e examinados. JOSÉ ROBERTO 

LOPES DE ARAÚJO ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de DIVERTOYS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. 

Relatou o autor, em apertada síntese, que a requerida lhe enviou, através 

de transportadora, uma encomenda de 56 bonecas infantis, referente a 

um pedido que nunca fez, no total de R$ 1.422,55; que negou-se a 

receber os produtos e entrou em contato com a ré para noticiar o 

equívoco cometido, mas que esta não tomou as providências devidas, de 

modo que perpetuou na cobrança do preço do pedido nao realizado. 

Asseverou que, para não ter o desenvolvimento das suas atividades 

comerciais prejudicado, acabou efetuando o pagamento de alguns 

impostos e taxas incidentes sobre a negociaçao não realizada, 

suportando prejuízo material de R$207,09. Aduziu, ainda, que o evento 

narrado lhe causou danos morais, na medida em que a ré acabou levando 

a protesto uma das duplicatas emitidas para pagamento do preço do 

negócio nao realizado (Nº 038327-2/3, de vencimento 02/12/2016, no valor 

R$ 431,07); e que a transportadora também passou a lhe encaminhar 

regulares cobranças, referentes ao frete dos produtos que a ré lhe enviou 

sem que tivesse sido efetuado qualquer pedido. Requereu o deferimento 

de tutela provisória para que a requerida seja proibida de levar a protesto 

as duplicatas vinculadas à suposta relação jurídica em questionamento; 

bem como de negativar o autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

No mérito, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre 

o autor e a requerida, concernente ao suposto pedido de 56 bonecas 

infantis; a declaração de nulidade das duplicatas mercantis derivadas de 

tal relação; o cancelamento dos eventuais protestos das duplicatas 

vinculadas à suposta relação jurídica em questionamento; a condenação 

da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 207,09); e a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

montante de R$ 21.553,50. Com a inicial vieram documentos. O pedido de 

tutela antecipada foi parcialmente deferido, tendo sido determinada a 

intimação da parte ré para providenciar a SUSPENSÃO DOS PROTESTOS 

das duplicatas indicadas na exordial: Nº 038327-1/3, vencimento 

02/11/2016, valor R$ 560,39 (quinhentos e sessenta reais e trinta e nove 

centavos); e Nº038327-3/3, vencimento 01/01/2017, valor R$ 431,09 

(quatrocentos e trinta e um reais e nove centavos), bem como a exclusão 

de eventual negativação do nome do autor com relação aos débitos 

mencionados, em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência da ação. Alegou a preliminar de ilegitimidade 

ativa sustentando que a ação foi intentada pela pessoa física do autor, 

enquanto o protesto foi feito no CNPJ da pessa jurídica. No mérito, alegou 

que realmente “houve um equívoco do representante da ré em proceder 

em faturamento em face da empresa do autor, o que se seguiu e 

acarretou em cobrança indevida e protesto do título em questão”, mas que 

tudo ocorreu por simples desencontro de informações entre as partes nos 

atos de remessa e devolução das mercadorias, e que sua única 

responsabilidade é devolver o valor de R$207,09 ao autor; e que não são 
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devidos danos morais pelo protesto, porque o mesmo perdurou no mesmo 

período de tempo em que a empresa já estava protestada por outro 

credor. O autor impugnou a contestação. As partes foram intimadas para 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir. A requerida pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. O autor também afirmou que não 

deseja produzir provas. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A 

preliminar de ilegitimidade ativa do autor, suscitada pela requerida, não 

merece acolhimento, na medida em que o documento de Id. 4987080 revela 

que o CNPJ protestado pertence a EMPRESÁRIO INDIVIDUAL e, deste 

modo, há notória confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e da 

pessoa física. Veja-se: “TJ-PR - Apelação Cível AC 6290100 PR 

0629010-0 (TJ-PR) – Jurisprudência - Data de publicação: 28/04/2011 – 

EMENTA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MICRO 

EMPRESA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 

LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. PROTESTO SUSTADO. DANO 

MORAL OCORRENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. TÍTULO QUITADO. CULPA CONFIGURADA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de firma individual, não há 

distinção ontológica entre pessoa jurídica e a pessoa física que a 

constituiu, daí porque a legitimidade ativa de um não exclui a do outro; 2. O 

STJ consagrou o entendimento de que o simples apontamento do título 

traz, em si, uma carga de nocividade, a par de exigir da pessoa jurídica 

uma série de providências administrativas urgentes para evitar o pior. 

(REsp 802645/RS). 3. Está configurada a culpa do credor que deixa 

circular título de crédito já quitado. RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

IMPORTÂNCIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM DE FORMA EQUILIBRADA, 

NÃO PODENDO SER CONSIDERADA ÍNFIMA. MANUTENÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM 

O DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”. Ante tal, INDEFIRO A 

PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. Nos 

termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houve necessidade de produção de outras provas”. Assim, é 

possível 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. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 

é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 

produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas 

contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e 

resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do 

Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há 

que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes 

apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da 

impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para 

análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior 

Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a 

lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a 

produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente 

para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 

deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender 

pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 

357)” Na mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 

MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO 

DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Ademais, quando 

intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, 

nenhuma das partes formulou requerimento específico. Desta forma, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pois bem. A questão é de fácil 

elucidação, principalmente diante da inexistência de controvérsias acerca 

da inexistência da relação jurídica que deu origem às duplicatas emitidas e 

que (uma delas) foi levada a protesto. O fato, como se infere dos autos, 

foi confirmado pela requerida, que apenas tentou justificar a ocorrência 

dizendo que tudo não passou de um mal entendido, de um desencontro de 

informações. Todavia, inegável é que o CNPJ do autor foi levado a 

protesto e, como se sabe, o protesto indevido constitui ato ilícito, 

representado por falha na prestação do serviço e capaz de gerar o dever 

de indenizar, sendo o dano moral presumível. Portanto, ainda que a parte 

ré afirme que o protesto derivou de ‘desencontro de informações’, é 

logicamente inconteste que tal fato não lhe retira a obrigação de reparar 

os danos que causou ao autor. No caso em exame, verifica-se que o 

autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar ao feito 

documentos que demostram os descontos efetuados indevidamente, nos 

moldes do que preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Assim, ao réu 

incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo 

artigo, o que não se verificou no caso, já que a parte requerida 

reconheceu que a cobrança ocorreu de forma indevida, assim como o 

protesto. Desta feita, sendo incontroverso que o autor não fez o pedido 

das bonecas, resta clarividente que o autor não era devedor do valor 

representado pelas duplicatas emitidas, muito menos daquela protestada, 

devendo ser ressarcido de todos os prejuízos que suportou. Quanto aos 

danos materiais, restaram incontestes nos autos, e não há controvérsia 

instaurada, uma vez que a ré prontificou-se a restituir ao requerente os 

valores que o mesmo dispendeu em razão do evento. No que tange aos 

danos morais, sustenta a ré que não são devidos em razão do protesto 

realizado indevidamente ter perdurado em período no qual o autor já 

estava protestado por outra empresa que era sua credora. Contudo, 

conforme se infere por simples consulta ao sistema Pje, o noticiado 

protesto que o autor já possuía também foi contestado pelo mesmo, e 

restou judicialmente declarado indevido (Processo 1001685-43.2017). 

Deste modo, o dano moral ocasionado pelo protesto indevido levado a 

efeito pela requerida está plenamente configurado, vez que a condição de 

inadimplente da autora não ficou estabelecida. Destarte, restaram 

satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, 

decorrente da obrigação de indenizar. Sabe-se que no arbitramento do 

valor dos danos morais, leva-se 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 ocorrido, 

bem como inibir a prática de conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para 

que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o 

caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, 

extremamente gravoso ao ofensor. Ao sopesar esses fatores, tem-se que 

o valor da condenação a título de danos morais, deve ser fixado em 

R$8.000,00, porquanto se mostra adequado ao caso. Nesse sentido: “O 

valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e 

proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a 

extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” 

(TJMT,Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta 

Câmara de Direito Privado – 09.05.2018). Isto posto, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexistência de relação jurídico entre as partes, referente ao 

fato narrado na inicial; DETERMINAR o cancelamento das duplicatas 

emitidas em razão do negócio inexistente; CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais ao autos, no valor de 

R$207,09 atualizados com correção monetária a partir de cada 
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desembolso e juros de mora desde a citação; e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de 

R$8.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso 

(primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Tendo a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 

86, §único, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000033-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000033-54.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVERTON NEVES DOS SANTOS REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos e examinados. EVERTON NEVES 

DOS SANTOS ingressou com a presente Ação de Indenização de Danos 

Morais e Materiais em face de PASSAREDO TRANSPORTE AÉREOS. Na 

petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O autor contratou a Empresa 

Ré, adquirindo para si uma passagem aérea cujo código localizador é 

0EJ5WP, com saída de Rondonópolis/MT e destino para Ribeirão Preto/SP. 

O itinerário deveria ser o seguinte: saída de Rondonópolis/MT no dia 20 de 

março de 2017 (segunda-feira), às 02:00:00 horas, vôo 2347, alcançando 

o destino final Ribeirão Preto/SP ás 05 horas e 25 minutos. A 

programação, no entanto, não aconteceu como prevista, por culpa 

exclusiva da Empresa Ré. Registra-se que o autor compareceu ao 

Aeroporto Municipal de Rondonópolis - Maestro Marinho Franco com a 

antecedência devida e realizou o check in perante o balcão da empresa ré 

conforme se verifica no Cartão de Embarque (documento em anexo). 

Todavia, o Autor foi surpreendido, com a informação de que o voo sofreria 

atrasos. Após, um período de espera, veio a informação de que o voo 

havia sido cancelado. Essa foi a única informação que a empresa aérea 

passou, não informando o motivo e se quer prestando um suporte ao seu 

cliente. De modo que a única coisa que poderiam fazer era agendar o voo 

para o dia seguinte, qual seja 21 de março de 2017! Ocorre Excelência, 

que o Autor tinha compromisso às 9 horas do dia 20 de março de 2017 no 

estado de São Paulo, especificamente participar das atividades de seu 

doutoramento na Universidade Federal de São Carlos- SP, conforme 

documento anexo. Assim, além de todo o estresse que a situação causou 

ao autor, este ficou IMPOSSIBILITADO de assistir a aula de Doutorado na 

Universidade Federal de São Carlos – SP. Insta salientar, que a respectiva 

aula em caso do não comparecimento do aluno não pode ser substituída e 

isso causou ao autor grandes transtornos, já que se deslocou de sua 

casa com antecedência, ficando longe de sua família TUDO PARA QUE 

PUDESSE PARTICIPAR DE SEUS COMPROMISSOS NO DOUTORADO, 

PORÉM ISSO NÃO ACONTECEU POR CULPA DA REQUERIDA! Ora, 

Excelência, o autor também gastou com o translado do 

aeroporto-residência, ficando até o dia seguinte, gastando com 

alimentação e outros itens necessários na cidade de Rondonópolis e no 

dia seguinte com alimentação e hotel já na cidade de São Carlos-SP, já que 

não conseguiu ficar na pousada agendada para o dia 20.03, visto que 

chegou em solo paulista no dia 21.03, gerando mais dissabores (estresse 

e gastos!)”. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 1.189,64 pelos danos materiais; e mais 40.000,00 

referentes ao dano moral. Com a inicial vieram documentos. A requerida 

foi devidamente citada, e apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência da ação. Defendeu, em breve resumo, que o voo foi 

cancelado por motivo de força maior (condições climáticas e fechamento 

do aeroporto); que não há danos morais ou materiais a serem indenizados. 

O autor impugnou a contestação. As partes foram intimadas para 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, mas 

quedaram-se inertes. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos 

termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houve necessidade de produção de outras provas”. Assim, é 

possível 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. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - 

CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a 

decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável 

os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, 

é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da 

produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal 

probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em 

cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas 

contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e 

resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do 

Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há 

que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes 

apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da 

impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para 

análise da demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior 

Tribunal de Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a 

lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a 

produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente 

para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 

deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender 

pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 

357)” Na mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 

MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO 

POSSESSÓRIA - ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO 

DA RÉ - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente implica 

cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se revelarem aptas a 

alterarem a convicção do julgador, ou seja, se a dilação probatória for 

necessária ao justo desate da lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a 

necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas 

já permitem uma imediata prestação jurisdicional. Ademais, ao serem 

intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, 

ambas as partes quedaram-se inertes. Desta forma, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Como já relatado, cuida-se de ação onde o autor 

requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

materiais e morais, em razão dos prejuízos que alega ter suportado em 

virtude de cancelamento de voo, que culminou com desvio de rota e atraso 

da chegada ao destino final, e perca de compromissos estudantis e 

profissionais. A ré, por sua vez, confirma o cancelamento do voo, mas 

afirma que não tem culpa no evento, posto que o fato derivou de más 

condições climáticas; e prestou aos autores o auxilio necessário. Pois 

bem. Inicialmente cumpre consignar que a relação estabelecida entre as 

partes é nitidamente de consumo, de modo que o feito deve ser julgado à 

luz do CDC. Cabível, nestes termos, a inversão do ônus da prova, na 

medida em que se faz notória a hipossuficiência técnica e financeira do 

autor/consumidor frente à requerida. Assim, cabia à requerida comprovar 

que o voo foi cancelado por caso fortuito ou de força maior, como alegou 

na sua contestação. Todavia, como se infere dos autos, a tese defensiva 

não se fez acompanhar com boletim metereológico, ou qualquer outro 
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documento que pudesse dar sustento à alegação da ré, de modo que sua 

pretensão de isenção de responsabilidade não pode ser acolhida. Ilustro: 

“TJ-MG - Apelação Cível AC 10000181001512001 MG (TJ-MG) - Data de 

publicação: 08/02/2019 - TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE 

VÔO. FORTUITO EXTERNO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA. ÔNUS DA PROVA. 

COMPANHIA ÁEREA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. O cancelamento de 

voo que sujeita o consumidor à obrigação de realização do percurso pela 

via terrestre, arcando com os custos para tal, sem dúvida alguma 

configura falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja 

lesão a direito de personalidade. É ônus da companhia aérea demonstrar 

que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de fortuito externo, 

consistente em condições climáticas desfavoráveis. (...).” “TJ-RS - 

Recurso Cível 71004163739 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 18/04/2013 

- PASSAGEM AÉREA. VOO ABORTADO NA CHEGADA AO DESTINO. 

RETORNO AO AEROPORTO DE ORIGEM. CHEGADA NO DESTINO MAIS DE 

DOZE HORAS DEPOIS, FAZENDO COM QUE O AUTOR PERDESSE UM 

COMPROMISSO PREVIAMENTE AGENDADO, DEIXANDO DE REALIZAR 

LEILÃO DE CAVALOS DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA, ÔNUS DA 

COMPANHIA AÉREA, DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LUCROS 

CESSANTES COMPROVADOS ADEQUADAMENTE. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. VALOR FIXADO COM MODERAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004163739, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

16/04/2013)”. Nesse contexto, resta evidente a falha na prestação do 

serviço, que gera o dever de indenizar, na medida em que a requerida não 

comprovou que o cancelamento ocorreu por condições climáticas 

desfavoráveis, como alegou na contestação. Friso, por julgar relevante, 

que os únicos documentos juntados com a contestação são: 

PROCURAÇÃO, SUBSTABELECIMENTO, ATA DE ASSEMBLEIA e 

ESTATUTO SOCIAL; não houve, portanto, a produção de nenhuma prova 

pela requerida, sendo certo que, ao final, a mesma pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. No que tange ao dano moral, é inquestionável a sua 

ocorrência, uma vez que o cancelamento do voo no trecho inicial gerou 

abalo em toda a programação de compromissos do autor. Isto posto, além 

dos prejuízos materiais, tem-se ser inegável que o requerente suportou 

aborrecimento, dissabor, angústia, nervosismo e sofrimentos negativos 

que ultrapassaram a barreira do comum e ensejaram a experimentação de 

danos morais, impondo-se a justa e necessária reparação. Para ilustrar: 

“ T J - R O  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 0 1 6 6 2 6 5 1 2 0 1 3 8 2 2 0 0 0 2  R O 

0016626-51.2013.822.0002 (TJ-RO) - Data de publicação: 04/08/2015 - 

Ação indenizatória por danos morais e materiais. Transporte aéreo. 

Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. 

Cancelamento voo. Danos morais configurados. (...) O fato do autor ter 

sido surpreendido com a notícia do cancelamento do voo no momento do 

embarque ultrapassa o limite do mero dissabor, causando-lhe efetivo dano 

moral. (...)”. No que tange ao quantum indenizatório, é cediço que na 

fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, 

mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento 

injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério 

de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, 

em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, 

a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação 

Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 

1999, p.279). Consideram-se, ainda, a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), bem assim o Princípio da Razoabilidade e 

Moderação. Nesse rumo são as lições do Egrégio STJ: “PROCESSUAL 

CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. 

(...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na 

fixação do valor da indenização por danos morais, considera as 

condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento 

operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento 

indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a 

repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive 

damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, 

anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento 

sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação 

civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no 

art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum 

indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, 

consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” 

(STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando 

as peculiaridades do caso concreto, fixo em R$10.000,00 a indenização 

por danos morais, importância que satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Quanto 

aos danos materiais, deverão ser indenizados aqueles que restarem 

comprovados nos autos através de recibos de pagamento e/ou notas 

fiscais, atualizados com correção monetária desde o desembolso e juros 

de mora desde a citação, a serem apurados por simples cálculo aritmético, 

nos termos do demonstrado em Ids. 11277616 e 11277617. Isto posto, 

com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no 

valor de R$10.000,00, atualizados com juros de mora desde a citação e 

correção monetária a partir da sentença; e ao pagamento de indenização 

por danos materiais ao autor, em valor a ser apurado nos termos desta 

decisão, considerando os comprovantes de Ids. 11277616 e 11277617. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Tendo a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 

86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002717-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não juntou ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não trouxe documento apto a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita 

é medida que se impõe, cabendo ao interessado o pagamento das custas 

processuais no prazo determinado”. (AI 54216/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 31/08/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA 

GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIV, ART. 5º CF – DECISÃO 

MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A COMPROVAR O ESTADO DE 

MISERABILIDADE ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. “Ausentes às 

provas reais da necessidade do benefício pleiteado que convençam o 

julgador para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o 

indeferimento é a medida adequada, nos termos do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal (o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).” (Ap 

68257/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”. (Ap 

136699/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002717-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005329-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LEMES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO COELHO SENA (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003438-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA SANTANA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos autos ("Art. 1.210. Expedida a carta 

precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) 

dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da Justiça 

Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria). De 

corrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito ficará suspenso pelo 

prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003693-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CAMPOS (REQUERIDO)

JOAO CARLOS CAMPOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) 

DIAS, APRESENTAR SEUS MEMORIAIS FINAIS, CONSIDERANDO O 

RETORNO POSITIVO DAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA INQUIRIÇÃO 

DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002141-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARVALHO (REU)

MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a distribuição da 

carta precatória expedida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013690-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DIAS ANNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GOES PENTEADO FILHO OAB - PR16589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ARTHUR ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA. REGISTRO QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 393 DA CNGC, CASO 

A CARTA PRECATÓRIA FIQUE PARALISADA POR 30 DIAS SEM O DEVIDO 

ANDAMENTO, A MESMA SERÁ DEVOLVIDA AO JUÍZO DEPRECANTE 

INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO. CASO SEJA POSTULADO 

NOVA DILIGÊNCIA, REALIZAR E COMPROVAR NOS AUTOS O 

PAGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013370-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS47342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX PRATA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E 

TRANSPORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA. REGISTRO QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 393 DA CNGC, CASO 

A CARTA PRECATÓRIA FIQUE PARALISADA POR 30 DIAS SEM O DEVIDO 

ANDAMENTO, A MESMA SERÁ DEVOLVIDA AO JUÍZO DEPRECANTE 

INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO. CASO SEJA POSTULADO POR 

NOVA DILIGÊNCIA REALIZAR E COMPROVAR SEU PAGAMENTO PARA A 

EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013336-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SCHMITT CRESPO (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA. REGISTRO QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 393 DA CNGC, CASO 

A CARTA PRECATÓRIA FIQUE PARALISADA POR 30 DIAS SEM O DEVIDO 

ANDAMENTO, A MESMA SERÁ DEVOLVIDA AO JUÍZO DEPRECANTE 

INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO. CASO SEJA POSTULADO POR 

NOVA DILIGÊNCIA REALIZAR E COMPROVAR SEU PAGAMENTO PARA A 

EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007787-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA IMPERIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014616-10.2019.8.11.0003

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:

JOAO VITOR PENHA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017056-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA LATORRE OAB - SP163095 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO JOSE AMORIM (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Outros Interessados:

ELIAS SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA. REGISTRO QUE NOS TERMOS DO ARTIGO 393 DA CNGC, CASO 

A CARTA PRECATÓRIA FIQUE PARALISADA POR 30 DIAS SEM O DEVIDO 

ANDAMENTO, A MESMA SERÁ DEVOLVIDA AO JUÍZO DEPRECANTE 

INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO. CASO SEJA POSTULADO POR 

NOVA DILIGÊNCIA REALIZAR E COMPROVAR SEU PAGAMENTO PARA A 

EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-05.2019.8.11.0003

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:

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MANOEL FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ROBERTA VALERIO SUZANO (EXECUTADO)

MARCIA AVILA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004579-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE NUNES GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

ANA INES NUNES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ezequiel Oliveira (REQUERIDO)

Pedro Antonio Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

Jhosep Oliveira (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011258-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011258-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIANA MARTINS DE SOUZA REU: SERGIO RODRIGUES DA 

CUNHA Vistos e examinados. Defiro o pedido retro. Proceda-se à tentativa 

de citação do requerido nos endereços indicados em id 28145456. Desde 

já, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 01 DE JULHO 

DE 2020, ÀS 08 HORAS. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011580-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELHO KRULL RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA VIANA OAB - 503.118.911-87 (REPRESENTANTE)

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011580-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELHO KRULL RAMALHO REPRESENTANTE: MARCOS 

VIEIRA VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos e examinados. 

Defiro o pedido de id 30238531. Desde já, redesigno a audiência de 

conciliação PARA O DIA 01 DE JULHO DE 2020, ÀS 08:30 HORAS. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012220-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da citação/intimação, sem 

comprovação nos autos do cumprimento da obrigação, pelo executado ou 

interposição de embargos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008554-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA OAB - SP141732 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012398-43.2018.8.11.0003

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:

PROSYSTEM INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 
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acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006974-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIDEVANDE EDUARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS TEODORO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para, que, no prazo legal Junte aos autos a 

GUIA da diligencia do sr. oficial de justiça, pois no ID.20288673, consta 

somente o comprovante do pagamento de guia.

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002020-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE, SE MANIFESTE SOBRE 

A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009085-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005255-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA OLIVEIRA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009630-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE TORRES DE AQUINO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009630-13.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA REU: GEOVANE TORRES DE 

AQUINO Vistos e examinados. Cuida-se de ação anulatória de protesto c/c 

pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por 

STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA em face de GEOVANE TORRES DAS 

SILVA, por meio da qual afirma ter sido surpreendido com a existência de 

negativação em seu nome, decorrente de um contrato de locação, no qual 

figurou como fiador de Umberto Junior de Almeida Pimenta, e o requerido 

como locador. Relata, em síntese, que o instrumento contratual tinha 

vigência de 12 meses, com início em 21 de setembro de 2017, e termo final 

em 20 de setembro de 2018. Acrescenta que locador e locatário 

prorrogaram o prazo de localização, sem que tenha sido formalizado novo 

contrato, até que, no dia 20 de fevereiro de 2019, o locatário entregou as 

chaves do imóvel. Inconformado, assevera que o valor cobrado diz 

respeito ao laudo de vistoria elaborado quando da entrega do bem, mais 

precisamente de determinados reparos realizados, o qual alega ter sido 

elaborado à sua revelia. Acrescenta a nulidade do protesto, firme no 

argumento de que o título protestado se refere à duplicata mercantil, 

conquanto não apresentada qualquer duplicata com o seu aceite. Requer, 

em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão do protesto. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência 

exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e 

ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, 

CPC/2015). Não obstante os argumentos do autor, inexistem nos autos 

elementos probatórios suficientes à comprovação da probabilidade do 

direito alegado. Isso porque, como o próprio requerente afirmou, não foi 

apresentada cópia do contrato de locação que rendeu ensejo ao protesto 

objeto de discussão, o que inviabiliza aferir, ao menos em um juízo de 

cognição sumária, a natureza da relação estabelecida entre as partes, e, 

mais ainda, o prazo de vigência do contrato de locação em que figurou 

como fiador. Vale dizer, impossível afastar, liminarmente, a 

responsabilidade do requerente pelo débito contestado e, por conseguinte, 

pelo protesto objeto do litígio. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. TUTELA 

PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO. 
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CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) É necessário 

aguardar a formação do contraditório, a fim de instruir o feito com maiores 

elementos de convicção, não havendo óbice em eventual reanálise do 

pleito, desde que apresentadas novas provas. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2020, ÀS 08:00 HORAS. 

Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005453-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LISE ANDREIA EMCINA TATAIRA SCHERER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005453-69.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LISE ANDREIA EMCINA TATAIRA SCHERER REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos e 

examinados. I – 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). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de junho 

de 2010, às 08:30 horas. Advirto que as partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem 

como proceda-se à intimação da parte autora. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. II – Da tutela de urgência Ressai dos 

autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento. Isso 

porque a mera propositura de ação cujo objeto consiste na revisão de 

contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este 

afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas. 

“Súmula 380, STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato 

não inibe a caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de 

Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 

alienação de bens. “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) 

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (...)” Atente-se 

que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato, e não 

apenas ao que a parte autora entende como devido; devendo o 

pagamento ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo 

(vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) 

contratados. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE 

ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE 

NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A 

abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da 

parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em 

contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRETENSÃO DE DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – 

PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADO (CPC/2015, ART. 330, §§ 

2º E 3º) – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO 

DO BEM SOB POSSE DIRETA DO DEVEDOR – MEDIDAS QUE DEPENDEM 

DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – COBRANÇA ILEGAL NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO 

INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

proibição de retomada do bem dado em garantia fiduciária e de 

negativação do devedor depende do afastamento dos efeitos da mora, o 

que só é possível em caso de demonstração inequívoca da existência de 

cobranças ilegais no período de normalidade contratual, ou seja, se 

houver cobrança excessiva de juros remuneratórios ou capitalização 

indevida desse encargo, o que não ocorreu no caso. 2. O art. 330, §§ 2º e 

3º, do CPC/2015 dispõe que, “nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” e que, 

nessa hipótese, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”, ou seja, diretamente ao credor, seja pelo 

pagamento de boletos, desconto em folha de pagamento ou em conta 

corrente... enfim, “no modo contratado”. 3. O Poder Judiciário poderia, em 

hipótese remota, aceitar e autorizar o depósito judicial desse valor 

incontroverso, mas isso jamais ocorreria no bojo de ação revisional; nesse 

caso, tratar-se-ia, a princípio, de indevida negativa de recebimento de 

valores pelo credor, o que daria azo ao ajuizamento de ação de 

Consignação em Pagamento, com fulcro nos arts. 335, I e V, do Código 

Civil, e 539 do CPC/2015. (AI Nº 1003042-04.2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 10/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE 

CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO 

DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA 

NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE 

VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de 

modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a 

manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: 

I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- 

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz. (AI 130782/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) Demais 

disso, nesse juízo de cognição sumária não se observa a existência do 

direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada 

abusividade das cláusulas contratuais, já que ausentes elementos 

seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se 

temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale ressaltar que 

não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida, mas 

tão somente na irresignação do requerente em relação aos valores 
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inseridos no contrato, assim como em cálculo unilateral, não se pode 

afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito. Dessa 

forma, descabida a concessão da tutela pretendida, seja para que a 

demandante permaneça na posse do bem ou para que o requerido fique 

impedido de lançar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, seja 

para afastar a incidência dos encargos contratuais discutidos, dada a 

inafastabilidade da mora pela propositura da demanda. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro à parte autora 

os benefícios da justiça gratuita (art. 98, CPC/2015). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005677-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MAIA RODRIGUES SALOMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005677-07.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FLAVIO MAIA RODRIGUES SALOMAO REU: BANCO DAYCOVAL 

S/A Vistos e examinados. I – 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). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

09 de junho de 2020, às 09:00 horas. Advirto que as partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem 

como proceda-se à intimação da parte autora. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. II – Da tutela de urgência Ressai dos 

autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento. Isso 

porque a mera propositura de ação cujo objeto consiste na revisão de 

contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este 

afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas. 

“Súmula 380, STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato 

não inibe a caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de 

Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 

alienação de bens. “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) 

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (...)” Atente-se 

que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato, e não 

apenas ao que a parte autora entende como devido; devendo o 

pagamento ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se o tempo 

(vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) 

contratados. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE 

ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE 

NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A 

abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da 

parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em 

contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRETENSÃO DE DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – 

PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADO (CPC/2015, ART. 330, §§ 

2º E 3º) – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO 

DO BEM SOB POSSE DIRETA DO DEVEDOR – MEDIDAS QUE DEPENDEM 

DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – COBRANÇA ILEGAL NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO 

INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

proibição de retomada do bem dado em garantia fiduciária e de 

negativação do devedor depende do afastamento dos efeitos da mora, o 

que só é possível em caso de demonstração inequívoca da existência de 

cobranças ilegais no período de normalidade contratual, ou seja, se 

houver cobrança excessiva de juros remuneratórios ou capitalização 

indevida desse encargo, o que não ocorreu no caso. 2. O art. 330, §§ 2º e 

3º, do CPC/2015 dispõe que, “nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” e que, 

nessa hipótese, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”, ou seja, diretamente ao credor, seja pelo 

pagamento de boletos, desconto em folha de pagamento ou em conta 

corrente... enfim, “no modo contratado”. 3. O Poder Judiciário poderia, em 

hipótese remota, aceitar e autorizar o depósito judicial desse valor 

incontroverso, mas isso jamais ocorreria no bojo de ação revisional; nesse 

caso, tratar-se-ia, a princípio, de indevida negativa de recebimento de 

valores pelo credor, o que daria azo ao ajuizamento de ação de 

Consignação em Pagamento, com fulcro nos arts. 335, I e V, do Código 

Civil, e 539 do CPC/2015. (AI Nº 1003042-04.2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 10/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE 

CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO 

DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA 

NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE 

VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de 

modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a 

manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: 

I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- 

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz. (AI 130782/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) Demais 

disso, nesse juízo de cognição sumária não se observa a existência do 

direito invocado pela parte autora, desafiando dilação probatória a alegada 

cobrança de valores não ajustados e abusividade das cláusulas 

contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção da 

verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da 

tutela antecipada pretendida. Vale ressaltar que não estando o pedido 

fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na 

irresignação do requerente pautada em cálculo unilateral, não se pode 

afirmar que se faz presente o requisito da probabilidade do direito. Dessa 

forma, descabida a concessão da tutela pretendida, seja para que o 

demandante permaneça na posse do bem ou para que o requerido fique 

impedido de lançar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, seja 

para afastar a incidência dos encargos contratuais discutidos, dada a 

inafastabilidade da mora pela propositura da demanda. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro à parte autora 

os benefícios da justiça gratuita (art. 98, CPC/2015). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006845-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 136 de 544



VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006845-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDINA DIAS 

FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/08/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de abril 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: 1006921-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006921-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1006338-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERMINO TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE FÁTIMA BOLICO ZANDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006338-83.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVANA FERMINO TOLEDO REQUERIDO: ROSANE DE 

FÁTIMA BOLICO ZANDER Vistos, etc. RECEBO a petição inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Novo 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 Novo Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, no novo 

endereço informado, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE 

as partes para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃOa ser 

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 (art. 344, NCPC). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004802-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004802-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS NAVES DE RESENDE REQUERIDO: LEONARDO 

FREITAS SANTOS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLO ANDREI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006930-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLO ANDREI 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINE FLORENCIANA 

DURAN 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: 03/08/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 

de abril 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: 1006937-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETY MARIA BARREM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006937-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:F. S. DE 

OLIVEIRA CALCADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: ELIZABETY MARIA 

BARREM 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: 03/08/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 

de abril 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: 1006947-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 137 de 544



F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006947-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:F. S. DE 

OLIVEIRA CALCADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: LUCINEIDE GONCALVES 

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: 03/08/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004259-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO KIYOSHI WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 31378993) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: ARMANDO KIYOSHI 

WATANABE REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 20 de abril de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006964-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYULI APARECIDA MUNIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006964-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAYULI 

APARECIDA MUNIS DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER RAMOS 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 

de abril 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: 1006976-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO STADLER VON WOLFFERSGRIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1006976-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO 

STADLER VON WOLFFERSGRIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA ELISA SENA MIRANDA 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: 03/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 de abril 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: 1006982-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PEREIRA DE OLIVEIRA PALMEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006982-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VERA PEREIRA 

DE OLIVEIRA PALMEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE 

ANICESIO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A e outros (3) 

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: 03/08/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 

de abril 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: 1006993-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA NOGUEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006993-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTINA 

NOGUEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 

de abril 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: 1006995-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA AUGUSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006995-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEUSA 

AUGUSTA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 16:00 , no 
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endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 

de abril 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: 1006997-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006997-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARTA REGINA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 de abril 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: 1006999-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUELSON DANTAS VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006999-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSUELSON 

DANTAS VAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 de abril 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: 1007001-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL FONSECA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007001-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO GABRIEL 

FONSECA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 

de abril 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: 1007002-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHOSON SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007002-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JHOSON SILVA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007006-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CACIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007006-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABRICIO 

CACIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1013596-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEWERTON LUIZ DE PAULA PASSOS (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))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007022-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHWEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007022-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL 

SCHWEGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DETRAN 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: 04/08/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013599-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013600-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013602-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013604-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO BATISTA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013616-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013626-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013631-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARACELI CRISTINA BERTOLLO TARTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013639-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE KASSIA SILVA WEBER OAB - MT23797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013648-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CARDOSO DA SILVA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013650-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO 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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013652-17.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BATISTA RODRIGUES (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013655-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERTON LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013657-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERTON LIMA DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013661-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA APARECIDA SAMPAIO 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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013664-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013665-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MEDINA PERALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013666-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVALDO JOAO DE MELO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013669-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAILDE DE JESUS MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013670-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANGELA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013674-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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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Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013678-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEGNNO RYAN DA LUZ ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013680-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO RODRIGUES DA ALEXANDRIA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013685-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LIMA 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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013688-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013689-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MATTOS RODRIGUES (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013691-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA MACENA FERREIRA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013699-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI RODRIGUES AMARAL (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013700-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013701-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANANIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013705-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANANIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013710-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN WESLEI CARRASCO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013712-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013714-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013724-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013726-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JUNIOR MENDES DA ROCHA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013727-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDELCI MATTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013731-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUZA VIEIRA (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013733-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PINHEIRO DAMIAO (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013737-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUNCAO DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013624-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007032-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007032-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTINA DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/08/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007034-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007034-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIANE ROSA DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/08/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007038-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007038-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIO HENRIQUE 

DE SOUZA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: 

05/08/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1013592-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VIANA AQUINO 04486930118 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013592-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA LUZ REQUERIDO: ROGERIO VIANA 

AQUINO 04486930118 Vistos, etc. Em atenção à certidão retro, intime-se a 

parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007042-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BETHANIA MENESES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES PRADO OAB - MT25853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JETSMART AIRLINES SPA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007042-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BETHANIA 

MENESES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA RODRIGUES 

PRADO POLO PASSIVO: JETSMART AIRLINES SPA 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: 05/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007048-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1007048-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ADALTO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS LOPES RAIMUNDO 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/08/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007049-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA DA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1007049-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALINE 

FERNANDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 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: 06/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 
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DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007051-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007051-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONEY DA 

SILVA NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

05/08/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007055-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PONCIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007055-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANO 

PONCIANO DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/08/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007061-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007061-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELI DE 

OLIVEIRA MARTINS POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA 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: 06/08/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007063-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VALASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007063-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVANI VALASCO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007065-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SABINO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007065-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILMAR SABINO 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/08/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007067-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007067-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIEL DE 

JESUS BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007072-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007072-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARMEM LUCIA 

FERREIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 

de abril 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: 1007074-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007074-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDMARA 

PATRICIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 06/08/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007075-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007075-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PRICILA ALVES 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

06/08/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007077-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY BIEN AIME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007077-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLY BIEN 

AIME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/08/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007079-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007079-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARISTELA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012241-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REINOSO NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012241-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO REINOSO NORONHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Recebo o pedido como cumprimento de 

sentença, devendo ser realizada as respectivas anotações no Sistema 

Projudi. Intime-se a parte requerida para que, nos termos do artigo 730, do 

Código de Processo Civil, cumpra o julgado ou, venha opor Embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente do tribunal de Justiça (artigo 100, CF; artigo 730, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil). 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: 1006930-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLO ANDREI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179-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: 1006930-30.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARLO ANDREI DA SILVA 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, bem como a requerida se abstenha 

de inserir o nome do autor nos Orgãos de Proteção ao Crédito. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 146 de 544



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$1.000,29 (mil reais e vinte e nove 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, bem como vem ameaçando em inserir o nome da autora nos 

Orgãos 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 

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 providencie no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante, qual seja UC 

6/98908-7, até o deslinde do feito. Outrossim, determino que a reclamada 

abstenha-se de incluir o nome da 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, 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, se for o caso, pelo oficial de 

justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006845-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DIAS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006845-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDINA DIAS FEITOZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A 

parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de urgência, 

objetivando que seja determinada à parte ré a exclusão de seu nome dos 

Órgãos de Proteção do Crédito. 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. Quanto ao 

pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há óbice 

para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). In 

casu, analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, 

verifico a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. 

Isto porque, no caso vertente, pelo que consta da exordial e documentos, 

não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano conceder tal 

medida pleiteada, assim, sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. No mais, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. 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. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005132-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISVAELDO CORREIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005132-34.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISVAELDO CORREIA LIMA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela 

de urgência, objetivando que seja determinada à parte ré a exclusão de 

seu nome dos Órgãos de Proteção do Crédito. 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. Quanto 

ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há 

óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). In casu, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a ausência dos requisitos para a concessão da tutela 

de urgência. Isto porque, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Por 

tais considerações, considerando o disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. No mais, CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. 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. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000251-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA SIQUEIRA DO NASCIMENTO (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))

 

PROCESSO n. 1000251-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: DIVA SIQUEIRA 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período 

vespertino Data: 20/07/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006164-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006164-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: GILMEIRE 

SANTOS MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMEIRE 

SANTOS MONTEIRO POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO 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: 10/08/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013549-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN DE MORAIS LEITE (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 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013549-10.2019.8.11.0003; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Banco Santander) para apresentar resposta 

escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014007-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1014007-27.2019.8.11.0003; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Banco Bradesco) para apresentar resposta 

escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012567-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1012567-93.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: LIDIANY SILVA 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIANY SILVA NUNES POLO 

PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ (ADVOGADO(A)) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Conciliação - Data: 

10/08/2020 Hora: 14:00, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 18 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012666-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1012666-63.2019.8.11.0003; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Banco Bradesco) para apresentar resposta 

escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014460-22.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS REIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1014460-22.2019.8.11.0003; 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 os 

Recursos Inominados foram interpostos tempestivamente pelas partes, 

assim, intimo os Recorridos (ativo e passivo) para apresentarem resposta 

escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013671-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013671-23.2019.8.11.0003; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Banco Bradesco S.A) para apresentar resposta 

escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012798-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA AMELIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1012798-23.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 19.720,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cartão de 

Crédito, Contratos Bancários, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, 

Cartão de Crédito]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente pelo Promovente, assim, intimo o Recorrido 

(Banco BMG S.A) para apresentar resposta escrita em 10 dias. 

RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: 1013074-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013074-54.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cartão de 

Crédito, Contratos Bancários, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, 

Cartão de Crédito]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente pelo Promovente, assim, intimo o Recorrido 

(Banco BMG S.A) para apresentar resposta escrita em 10 dias. 

RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014222-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1014222-03.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.525,02; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Itapeva) para apresentar resposta escrita em 10 

dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013197-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISNAEL CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013197-52.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 14.211,15; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Fundo de Investimentos) para apresentar 
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resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011752-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JACKSON DA SILVA SANTOS (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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS OAB - MG76692 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1011752-96.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.564,55; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Itapeva) para apresentar resposta escrita em 10 

dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011837-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1011837-82.2019.8.11.0003; 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 Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (Bracesco) para apresentar resposta escrita em 

10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: ( )

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013533-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILSON MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013533-56.2019.8.11.0003; 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 os 

Recursos Inominados foram interpostos tempestivamente pelas partes, 

nesse sentido, intimo as partes (ativo/passivo) para apresentarem 

resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 18 de abril 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: 1016807-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016807-28.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: JOSE PEREIRA 

DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE PEREIRA DA 

SILVA NETO POLO PASSIVO: JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ 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 

período vespertino Data: 10/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. 20 de abril 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: 1006914-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006914-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIELE 

ANICESIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE 

ANICESIO DE OLIVEIRA 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 vespertino Data: 10/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 20 de abril 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: 1006915-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006915-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

FERREIRA CERQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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: Conciliação 

período vespertino Data: 10/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 20 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006916-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006916-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

FERREIRA CERQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E 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 vespertino Data: 10/08/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1010576-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS BACHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A (REQUERIDO)

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora da audiência de conciliação designada para o 

dia 31/10/2019 08:50h, a ser realizada na sala de conciliação do 2º 

Juizado Especial desta comarca de Rondonópolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010576-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS BACHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS OAB - SP375671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A (REQUERIDO)

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1010576-82.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: ADILSON LUIS 

BACHES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGO RAFAEL PIRES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: MAFRO TRANSPORTES LTDA e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Conciliação - Data: 13/05/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 20 de abril 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: 1006919-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006919-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO 

FERREIRA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA 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: Conciliação período vespertino Data: 

10/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1006924-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FERRAZ DA COSTA (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. 1006924-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAVID FERRAZ 

DA COSTA 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: 12/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1006936-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE ARRUDA (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. 1006936-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE BARBOSA 

DE ARRUDA 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: 12/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1006949-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006949-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:F. S. DE 

OLIVEIRA CALCADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: NATHALIA DA SILVA 

SOUZA 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: 12/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 
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2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1006953-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FRANCISCA BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006953-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:F. S. DE 

OLIVEIRA CALCADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: SANDRA FRANCISCA 

BORGES 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: 12/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 20 de abril 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: 1006975-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO STADLER VON WOLFFERSGRIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1006975-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO 

STADLER VON WOLFFERSGRIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA ELISA SENA MIRANDA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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: 12/08/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 de abril 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: 1006977-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO STADLER VON WOLFFERSGRIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1006977-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO 

STADLER VON WOLFFERSGRIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA ELISA SENA MIRANDA 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: 

12/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 de abril 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: 1006994-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA CRUZ RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006994-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDINEI DA 

CRUZ RIBAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período matutino 

Data: 12/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 21 de abril 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: 1006996-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006996-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

SOUZA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO 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: 12/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 21 de abril 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: 1006998-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA NERES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006998-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANA NERES 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período matutino 

Data: 12/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 21 de abril 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: 1007000-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007000-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período matutino Data: 

12/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 de abril de 
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2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007003-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007003-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANAINA 

PASSOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

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: 

12/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007004-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007004-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANO 

ARAUJO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação 

período vespertino Data: 12/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002937-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ALVES FILHO OAB - MT24883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T & C COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002937-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: FRANCISCO 

CARNEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PEDRO 

ALVES FILHO POLO PASSIVO: T & C COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA 

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: 12/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003100-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINO APARECIDO GONSALES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (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. 1003100-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONINO 

APARECIDO GONSALES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 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: 

12/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1010737-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALATEIA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO ALMEIDA (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 INTIMAÇÃO ELETRÔNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1010737-92.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 9.267,17 

ESPÉCIE: [Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I Endereço: 

ALAMEDA DAS ROSAS, S/N, CONDOMÍNIO TERRA NOVA, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 POLO 

PASSIVO: Nome: ALATEIA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO ALMEIDA 

Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, Cond. Terra Nova Casa 494, PARQUE 

SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-003 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 17/12/2019 

Hora: 08:00h. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 4 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) - AFDL 

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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010737-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALATEIA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010737-92.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

TERRA NOVA RONDONOPOLIS I ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO CARVALHO GONCALVES, LUCAS BRAGA MARIN, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: ALATEIA PATRICIA SANTOS 

DO NASCIMENTO ALMEIDA 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: 12/08/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1005520-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amanda Huçalo Saltarelli (REQUERIDO)

BRUNA REGINA HUCALO (REQUERIDO)

RODIMAR SILVA MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005520-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO ALVES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ALBERTO ALVES JUNIOR POLO PASSIVO: BRUNA REGINA HUCALO e 

outros (2) 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: 12/08/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1015925-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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. 1015925-66.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

NASCIMENTO DA SILVA 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 

vespertino Data: 12/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 22 de abril 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: 1007026-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA DUARTE MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1007026-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HELEN CRISTINA 

DUARTE MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 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 vespertino Data: 12/08/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007030-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007030-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON 

JORDAO RODRIGUES DE FARIAS 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 vespertino Data: 12/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 22 de abril 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: 1007031-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORDAO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007031-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON 

JORDAO RODRIGUES DE FARIAS 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 vespertino Data: 12/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 22 de abril 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: 1007035-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO HENRIQUE DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007035-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIO HENRIQUE 

DE SOUZA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: Conciliação período 

vespertino Data: 12/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 22 de abril 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: 1007040-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA NASCIMENTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007040-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

FERREIRA NASCIMENTO DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO 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: 13/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007047-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDA LEONEL PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007047-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAUANDA 

LEONEL PERES POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 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: 

13/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007050-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACINEIDE LISBOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007050-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JACINEIDE 

LISBOA 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: 13/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007052-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007052-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:REGINALDO DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período matutino 

Data: 13/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 22 de abril 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: 1007053-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE SILVA LUZIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007053-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO 

HENRIQUE SILVA LUZIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

13/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007056-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK REGINALDO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007056-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICK 

REGINALDO DE JESUS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação 

período matutino Data: 13/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 22 de abril 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: 1007062-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE DO SOCORRO DE SA LAMEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007062-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEIZIANE DO 

SOCORRO DE SA LAMEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA 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: 13/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007064-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDA ROSA LOPES FRANÇA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007064-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SERGIO ROSA 

DE SANTANA POLO PASSIVO: GENILDA ROSA LOPES FRANÇA 

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: 13/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 22 de abril 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: 1007068-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007068-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

OLIVEIRA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO 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: 13/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 22 de abril 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: 1007070-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007070-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA SILVA 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período matutino Data: 

13/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006945-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANDRA MONTRESOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006945-96.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS EXECUTADO: LISANDRA 

MONTRESOR Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007040-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA NASCIMENTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007040-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS FERREIRA NASCIMENTO DE FRANCA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Compulsando detidamente o 

feito, denoto a insuficiência de dados da parte autora, na medida em que 

não há nos autos comprovante de endereço em nome deste, o que vai de 

encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo apresentar comprovante de endereço legível e atualizado em seu 

nome, ou documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007071-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BEATRIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007071-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELAINE BEATRIZ 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período matutino 

Data: 13/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 22 de abril 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: 1012198-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE MOURA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012198-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TATIANE DE MOURA AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Deixo de receber o recurso interposto em ID 28977671, haja vista 

sua intempestividade. Tal se verifica porque a sentença fora 

disponibilizado no DJ eletrônico em 14/03/2020, tendo a parte autora 

registrado ciência de 23/01/2020, e interposto o recurso inominado 

somente no dia 07/02/2020 (ID. 28977671). Nesse sentido, o artigo 42, da 

Lei 9099/95, prevê que o prazo para a interposição de recurso é de 10 

(dez) dias, ou seja, o prazo final para interposição de recurso se deu no 

dia 06/02/2020. Desta feita, deixo de receber o recurso interposto, vez 

que INTEMPESTIVO. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007076-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BARROS 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)

 

PROCESSO n. 1007076-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS BARROS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação 

período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 22 de abril 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: 1007078-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA 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)

 

PROCESSO n. 1007078-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIANA DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: Conciliação período 

vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 22 de abril 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: 1003060-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILLIAM SOARES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REU)

 

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 URGENTE - LIMINAR MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

setor 01 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1003060-74.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 18.213,09 ESPÉCIE: 

[Confusão, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: UILLIAM SOARES DE BRITO 

Endereço: AVENIDA DOS APÓSTOLOS, 173, QD07, JARDIM SANTA 

BÁRBARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-316 POLO PASSIVO: 

Nome: IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO 

LTDA. Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 597, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-040 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: Conciliação - Data: 09/06/2020 Hora: 

14:40, 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 

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. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a reclamada SE ABSTENHA de inserir o NOME/CPF da 

autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente à qualquer valor, tão 

somente no que concerne ao registro acadêmico de nº 1013135, relativo 

ao curso de Engenharia Civil, , até o final da presente demanda, 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 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 
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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, 20 de abril 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE ARRUDA (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006936-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE BARBOSA DE ARRUDA 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 suspenda a cobrança das faturas objeto da 

lide, bem como abstenha-se de interromper o fornecimento energia elétrica 

em sua unidade consumidora (UC nº 6/107254-5) e de incluir seu 

NOME/CPF nos Órgãos de Órgãos de Proteção ao Crédito. 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 de urgência. 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, atinente às faturas descritas na inicial, pois se referem 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. Igualmente, 

a verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pelas faturas contestadas e faturas 

antigas que evidenciam a média de consumo. 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, 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 SUSPENDA A COBRANÇA DAS 

FATURAS do mês de fevereiro de 2020, nos valores de R$ 20.912,09 e R$ 

20.237,40, ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora UC n. 6/107254-5, ABSTENDO-SE ainda 

de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/107254-5 e as faturas objeto da lide, registradas nos valores de R$ 

20.912,09 e R$ 20.237,40, ambas com vencimento em 29/05/2020 e 

atinentes a recuperação de consumo. 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006988-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CARVALHO COLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBLAIMA OTILIA CECILIO DOMBROSKI OAB - MT24206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTEC TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

ZEBRA TECHNOLOGIES DO BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006988-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EPAMINONDAS CARVALHO COLETO REQUERIDO: MASTEC 

TECNOLOGIA LTDA., CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 

ESPECIAIS LTDA., ZEBRA TECHNOLOGIES DO BRASIL - COMERCIO DE 

PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Vistos. Cuida-se de Ação 

declaratória de resolução contratual c/c indenização por danos morais e 

materiais e pedido de liminar inaudita altera parte, onde a autora postula 

pela concessão de tutela de urgência para determinar que as requeridas 

suspendam as cobranças objeto da lide, bem como se abstenha de incluir 

seu NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros 

órgãos análogos. 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 em parte 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 adquiriu, por 

meio de chat via Whatsapp, um Leitor de Códigos de Barras Zebra DS3678 

SR Kit Leitor + Berço + Cabo USB Need BRZ1000, junto à primeira 

reclamada. Com a chegada do referido produto, verificou que lhe foi 

enviado leitora com base diferente da adquirida. Após espera de quase 

um mês, lhe foi informado que deveria enviar o produto diretamente para a 

fabricante (terceira requerida), deste maneira, a troca do produto seria 

feita em garantia. Deste modo, assim o fez o requerente e enviou a 

mercadoria para a fabricante em 02 de setembro de 2019. Ocorre que, até 

o momento não recebeu retorno das reclamadas com relação à troca do 

produto, tampouco recebeu o produto com a troca em garantia e vem 

sofrendo cobranças indevidas com relação à compra do objeto que não 

recebeu. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelos áudios e conversas de 

WhatsApp realizada com a requerida. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

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. 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. Sendo 

assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que as reclamadas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, da ciência da presente decisão, SUSPENDAM as cobranças das 

duplicatas 000849848/1, 000849848/2, 000849848/3, cada uma nos 

valores de 1.099,75 referente à compra do produto Leitor de Códigos de 

Barras Zebra DS3678 SR Kit Leitor + Berço + Cabo USB Need BRZ1000, 

no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais), bem 

como SE ABSTENHA de inserir o NOME/CPF da autora nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, tão somente no que refere aos débitos referentes ao 

produto em discussão, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer em crime por desobediência. Por fim, indefiro imposição de multa 

por descumprimento, neste momento processual. 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011493-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE LUCIA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011493-04.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VALDETE LUCIA FERRARI EXECUTADO: SIBELE CARVALHO 

DOS SANTOS Vistos. Considerando o cumprimento parcial da obrigação 

através dos depósitos efetuados nos autos pelo requerido, DEFIRO o 

pedido de levantamento dos valores na forma pleiteada pelo credor em Id. 

29128921. Assim, após certificado o cumprimento das disposições 

contidas no artigo 450, §3º, da CNGC/MT, EXPEÇA-SE o respectivo 

ALVARÁ. Em seguida, aguarde-se a juntada do comprovante das demais 

parcelas, eis que são 10 (dez) ao todo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006924-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FERRAZ DA COSTA (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006924-23.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAVID FERRAZ DA COSTA 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 suspenda a cobrança das faturas objeto da 

lide, bem como se abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica 

em sua unidade consumidora (UC nº 6/125594-2) e de incluir seu 

NOME/CPF nos Órgãos de Órgãos de Proteção ao Crédito. 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 de urgência. 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, atinente às faturas descritas na inicial, pois se referem 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. Igualmente, 

a verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pelas faturas contestadas, carta ao 

cliente e termo de ocorrência. 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, 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 
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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 SUSPENDA A COBRANÇA DAS 

FATURAS do mês de dezembro de 2019, nos valores de R$ 2.660,94 e R$ 

239,40, ABSTENHA-SE de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora UC n. nº 6/125594-2, ABSTENDO-SE ainda de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência 

Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC n. 6/125594-2 e 

as faturas objeto da lide, registradas nos valores de R$ R$ 2.660,94 e R$ 

239,40, ambas com vencimento em 30/03/2020 e atinentes a recuperação 

de consumo. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006916-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006916-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA 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 proceda à exclusão do seu NOME/CPF 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA). 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 de urgência. 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. Ocorre que diante 

de tais débitos, a reclamada procedeu à inclusão do nome da autora nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, 

pelo extrato do SPC. Cabe ressaltar 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 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 EXCLUA o nome da autora 

Sebastiana Ferreira Cerqueira dos órgãos de proteção ao crédito, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial se refere tão somente aos 

contratos de nº 0000127813201511 (R$ 289,83 e ocorrência em 

24/11/2015); nº 0000127813201512 (R$ 180,00 e ocorrência em 

17/12/2015); nº 0000127813201602 (R$ 24,34 e vencimento em 

17/02/2016); nº 0000127813201601 (R$ 68,27 e vencimento em 

18/01/2016); nº 0000127813201603 (R$ 8,23 e vencimento em 

17/03/2016), bem como o contrato de nº 0000127813201604 (R$ 5,58 e 

vencimento em 18/04/2016). 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 para que proceda no prazo de 05 (cinco) dias, a 

RETIRADA do nome da autora SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006902-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MONTALVAO DE LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006902-62.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARLY MONTALVAO DE LIMA - ME REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida exclua seu nome dos registros de proteção ao crédito e outros 

órgãos análogos, haja vista que a fatura que originou referida inclusão, já 

foi objeto de outra lide (nº 8015660-42.2019.8.11.0003). Juntou 

documentos. No caso dos autos, a requerente alega, em síntese, que os 

valores que geraram a inserção do seu nome nos registros de proteção 

ao crédito já foram discutidos em outro processo (nº 

8015660-42.2019.811.0003), que tramitou neste 2º Juizado Especial e 

este declarou, em sede de sentença, a inexistência do débito. No entanto, 

em análise detida do feito em que a autora declara ter sido discutido 

débito, denoto que seu objeto foi falha na prestação de serviços, eis que a 

requerida procedeu com o cancelamento injustificado da linha telefônica 

da autora, tendo sido deferido liminar para restabelecimento da linha e em 

sentença houve condenação de danos morais por cancelamento indevido. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 160 de 544



Sendo assim e, repito, em breve análise, não verifiquei correlação do 

débito a que se discute nestes autos com o processo citado pela autora, 

uma vez que aquele (nº 8015660-42.2019.811.0003) não mencionou 

nenhum débito ou valor pendente, tampouco declarou inexistência de 

alguma dívida. Ele tão somente mencionou falha na prestação de serviços 

quando a autora tentou modificar seu endereço de seu domicilio. Para 

tanto, trago a baila trecho do pedido inicial, da antecipação da tutela e da 

sentença daqueles autos (nº 8015660-42.2019.811.0003), os quais 

demonstram ausência de relação com o presente processo. “(...) Com 

fundamento nos argumentos de fato e de direito trazidos à colação, requer 

a autora: a) Requer seja determinada a título de tutela de urgência A 

ATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA RECLAMANTE, eis que privada de 

efetuar Documento assinado digitalmente por: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT e receber ligações – ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE INTERNET, mesmo com todas as faturas adimplidas. b) A inversão do 

ônus da prova em face da Reclamada com fulcro no art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, determinando que a parte Reclamada acoste ao 

feito as gravações concernentes ao atendimento protocolado sob nº. 

170720192665715 na data de 17.072019 e protocolo nº 

220720197525319 do dia 22/07, bem como prove que não suspendeu a 

linha telefônica da RECLAMANTE no período de 17/07/2019 até a 

reativação do serviço, e que o notificou quanto a suspensão ocorrida (...)” 

- pedidos da peça inicial “(...) 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 conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo 

Civil que a parte ré, no prazo de 05 (cinco), proceda com o 

restabelecimento dos serviços da linha telefônica nº (66) 3426-9005, até o 

julgamento final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência.(...)” - trecho da liminar “(...) É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. Extrai-se dos autos que o 

Reclamante Requerente é cliente da operadora Requerida por utilizar linha 

fixa de nº (66) 3426-9005 e a linha nº (66) 3026-0452. Por necessitar 

alterar seu domicílio, Reclamante entrou em contato com a Reclamada 

através do número 10315 ? sob nº de protocolo 170720192665715 no dia 

17/07/2019 com a atendente Fernanda - para efetuar o cancelamento do 

serviço de internet do nº 66 3026-0452. Contudo, Reclamante foi 

surpreendida com o ?corte? na linha de nº (66) 3426-9005, sem nenhuma 

explicação e muito menos motivo, pois, a Reclamante não solicitou o 

cancelamento do terminal alhures. A Ré na contestação não nega os 

fatos, alegando que foi a autora que solicitou o cancelamento da linha, e 

exercício regular do direito. (...) (...) DISPOSITIVO Por tais considerações, 

por tudo o mais que nos autos consta, com fundamento no artigo 6º da Lei 

9.099/95 c/c o art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e 

seguintes do Código Civil, OPINO PELA PROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, e: 1. CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). Torno definitiva a Liminar Concedida anteriormente 

evento nº. 06.(...)” - sentença Sendo assim, verifico divergência em 

relação ao pedido postulado, na medida em que não há nos autos conexão 

entre os fatos narrados na inicial com o feito onde a autora afirma já ter 

discutido os débitos que originaram a inclusão indevida do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes. Ademais disso, não há nos autos nenhum 

comprovante de pagamento a fim de evidenciar a inexistência do débito a 

que se discute nestes autos, bem como que a inclusão do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes tenha sido de forma indevida. Deste modo, 

a fim de evitar prejuízo ás partes, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo elucidar os pedidos formulados, com fulcro no 

artigo 319, inciso IV, do mesmo Códex. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011078-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SIQUEIRA 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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011078-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Considerando que o recurso inominado foi interposto 

tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de 

admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a 

ocorrência de danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter 

seu direito, em caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo 

assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado 

Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por 

fim, defiro a gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1°, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012026-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MOTA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012026-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA MOTA DOURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Recebo o pedido 

como cumprimento de sentença, devendo ser realizada as respectivas 

anotações no Sistema Projudi. Intime-se o requerido/devedor, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias efetue o 

pagamento do quantun devedor, referente a condenação imposta na r. 

sentença transitada em julgado e suas atualizações devidas, nos termos 

do art. 523, do Código de Processo Civil, ou caso queira, apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do mesmo codex, sob pena de 

penhora. Consigne-se a advertência de que caso não seja efetuado o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, será aplicada multa de 10% 

(dez) por cento, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil 

e que poderá ser expedida ordem de bloqueio OnLine - Convênio 

BACENJUD de numerário em conta corrente de titularidade do requerido 

até o limite do valor da dívida atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006915-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006915-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida proceda à exclusão do seu NOME/CPF dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito (SPC/SERASA). 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 de 

urgência. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante desconhece o débito que 

gerou a inserção do seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como afirma não possuir nenhuma relação contratual com a empresa 

requerida. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pelo extrato do SPC. 

Cabe ressaltar 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 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 EXCLUA o nome da autora Sebastiana Ferreira Cerqueira dos 

órgãos de proteção ao crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de 

incorrer em crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial se 

refere tão somente aos contratos de nº 0252933299 (R$ 101,10 - inclusão 

em 16/05/2016) e nº 0260399604 (R$ 565,64 - inclusão em 12/08/2016). 

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 para que 

proceda no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome da autora 

SEBASTIANA FERREIRA CERQUEIRA 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006920-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA GARCIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICPAY SERVICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006920-83.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KARLA GARCIA NUNES REQUERIDO: PICPAY SERVICOS 

S.A Vistos. Cuida-se de Ação de desconstituição de débito com 

indenização por danos morais com pedido de liminar, onde a parte autora 

postula concessão de tutela de urgência para que a requerida exclua seu 

nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. 

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 o reclamante desconhece o débito cobrado, tendo em vista que nada 

deve à empresa requerida. Ocorre que diante do tal débito, teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora 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. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a 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. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 500,00, referente ao contrato 9743055, com vencimento em 

24/06/2019, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Por 

fim, indefiro imposição de multa por descumprimento, neste momento 

processual. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006914-76.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Cuida-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização de dano moral c/c tutela de urgência onde a autora postula 

pela concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida se 

abstenha de incluir seu NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, bem como para que seja 

declarado nulo a dívida constante na linha telefônica nº (12) 99765-3962. 

Requer ainda, o cancelamento da linha telefônica numero nº (12) 

99765-3962, bem como que seja a parte reclamada impedida de realizar 

novos cadastramentos de linhas/planos/chips em seu nome, salvo com 

autorização por escrito. 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 em parte da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante desconhece os débitos 

cobrados, referente à linha telefônica número (12) 99765- 3962, tendo em 

vista que alega não contratado a referida linha. Desse modo, postula a 

requerente, em sede de liminar, que seja a requerida intimada para que 

não inscreva seus dados no rol de mau pagadores, bem como cancele a 

dívida e a referida linha telefônica. No caso em análise, observo que a 

verossimilhança do direito alegado e a segurança jurídica imprescindível 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela residem no fato 

de que a empresa de telefonia não pode se negar em cancelar a linha 

telefônica cadastrada em nome do cliente. Deve, caso exista alguma 

pendência, ajuizar a medida judicial adequada para satisfazer o seu 

direito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois tais 

cobranças atentam contra a dignidade da pessoa humana da parte autora, 

pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma 

sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no 

final da demanda, tendo em vista a iminência do prosseguimento dos 

referidos descontos. É certo, ainda, que a razoabilidade de sua pretensão 

a uma medida urgente resta caracterizada pelos transtornos que poderá 

enfrentar com a cobrança de valores que considera indevidos e eventual 

inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. 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. Sendo assim, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, SE ABSTENHA 

de inserir o NOME/CPF da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

referente à qualquer valor, tão somente no que refere à linha registrada no 

numero nº (12) 99765-3962, e ainda, que a empresa reclamada SE 

ABSTENHA de realizar novos cadastramentos de linhas, planos, chips 

telefônicos em nome da parte autora, salvo autorização da requerente, até 

o final da presente demanda. Ainda, DETERMINO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da ciência desta decisão, o cancelamento da linha telefônica 

(12) 99765-3962, cadastrado em nome da requerente Mariele Anicesio de 

Oliveira, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Nesse 

contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que seja declaro 

nulo a dívida constante na linha telefônica nº (12) 99765-3962, nesta fase 

do processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA DUARTE MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007026-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR: HELEN CRISTINA DUARTE MAIA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando que a empresa 

reclamada se abstenha de incluir o nome/CPF da requerente nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito e ainda, se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/1512030-6. 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 às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata 

de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos 

tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor 

de suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pelas faturas contestadas, históricos de contas e 

declaração de quitação anual de débitos. Aliás, em se tratando de fatura 

relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é 

cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). 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. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 
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da negativação do nome da parte autora geram prejuízos em qualquer 

relação comercial que a requerente 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. Dispensa maiores delongas, posto a 

evidência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a 

ameaça do corte do fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora da parte autora. 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 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, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a SUSPENSÃO das 

faturas objeto da lide, bem como ABSTENHA-SE de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC 6/1512030-6, e ainda, ABSTENHA-SE de incluir o nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime por desobediência. 

Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 6/1512030-6, por 

falta de pagamento das faturas nos valores de R$ 1.194,30 (um mil, cento 

e noventa e quatro reais e trinta centavos) e R$ 1.233,57 (um mil, 

duzentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), ambas com o 

vencimento em 30/04/2020. Por fim, indefiro imposição de multa por 

descumprimento, neste momento processual. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006385-57.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FABIANO TAVARES REU: BUNGE ALIMENTOS S/A Numero do 

Processo: 1006385-57.2020.811.0003 Vistos. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida proceda com o desbloqueio e/ou desconstitua qualquer 

restrição lançada sobre seu nome, CPF ou RG, bem como de seus 

veículos. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a emenda 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 nas 

alegações do reclamante, onde afirma ser motorista profissional na 

empresa TGA Comércio de Grãos Eireli, há vários anos e jamais teve 

qualquer conduta que viesse denegrir sua vida profissional ou pessoal. 

Ocorre que no mês Fevereiro/2020, ao tentar realizar agendamento de 

descarga de soja, no terminal foi impedido devido a restrição interna no 

sistema da empresa requerida. Adiante, no mês de março de 2020, ao 

tentar descarregar sua carga no terminal de Alto Araguaia/MT, mais uma 

vez encontrou problemas, sendo que foi impedido de efetuar a descarga, 

ocasião em que foi informado pela empresa que o produto estava fora dos 

padrões de qualidade, assim sendo foi confeccionado boletim de 

ocorrência, onde prestou Termo de Declaração (BO PM) nº 41/2020. 

Explicou que ao tentar se informar junto a empresa demandada, não 

obteve qualquer esclarecimento acerca do motivo que ensejou referido 

impedimento, tendo sido informado somente que haveria uma restrição 

interna. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos do bloqueio geram prejuízos ao autor, 

que pode ser tolido de exercer sua profissão, principalmente em situação 

de pandemia em que estamos vivendo atualmente (corona vírus - Covid 

19), sendo cediço a possibilidade de danos de difícil reparação ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. 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 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 Bunge Alimentos S/A, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a RETIRADA DE QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do autor 

Fabiano Tavares (RG RG nº 792966 SESP-MT e CPF nº 035.584.819-84), 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda. 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. 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006389-94.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FABIANO TAVARES REU: RUMO MALHA NORTE S.A Numero do 

Processo: 1006389-94.2020.811.0003 Vistos. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida proceda com o desbloqueio e/ou desconstitua qualquer 

restrição lançada sobre seu nome, CPF ou RG, bem como de seus 

veículos. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a emenda 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 nas 

alegações do reclamante, onde afirma ser motorista profissional na 

empresa TGA Comércio de Grãos Eireli há vários anos e jamais teve 

qualquer conduta que viesse denegrir sua vida profissional ou pessoal. 
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Ocorre que no mês Fevereiro/2020, ao tentar realizar agendamento de 

descarga de soja, no terminal foi impedido devido a restrição interna no 

sistema da empresa requerida. Adiante, no mês de março de 2020, ainda 

na fila para descarregar sua carga, mais precisamente ao passar pela 

classificação dos grãos, verificou-se a existência de areia misturada a 

carga, ocasião em que foi obrigado a sair da fila para descarga e 

aguardar a chegada da policia militar, ocasião em que foi confeccionado 

boletim de ocorrência, onde prestou Termo de Declaração (BO PM) nº 

41/2020. Esclareceu que não sabe o motivo da não classificação do 

produto, eis que os motoristas não possuem nenhum acesso quando dos 

carregamentos dos grãos de um silo para outro. Por fim, explicou que ao 

tentar se informar junto à empresa demandada, não obteve qualquer 

esclarecimento acerca do motivo que ensejou referido impedimento, tendo 

sido informado somente que haveria uma restrição interna. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, 

pois os efeitos do bloqueio geram prejuízos ao autor, que pode ser tolido 

de exercer sua profissão, principalmente em situação de pandemia em que 

estamos vivendo atualmente (corona vírus - Covid 19), sendo cediço a 

possibilidade de danos de difícil reparação ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. 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 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 Rumo Malha Norte S.A, providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a RETIRADA DE QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do 

autor Fabiano Tavares (RG RG nº 792966 SESP-MT e CPF nº 

035.584.819-84), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. 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. 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006481-72.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CLAUDIO NUNES ALVES REU: RUMO MALHA NORTE S.A Vistos. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida proceda com o desbloqueio e/ou 

desconstitua qualquer restrição lançada sobre seu nome, CPF ou RG, bem 

como de seus veículos. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a 

emenda 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 nas alegações do reclamante, onde afirma ser motorista 

profissional na empresa José Carlos Marcilio Vicente & Cia Ltda (M M 

Transportes ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22) há vários anos e jamais teve 

qualquer conduta que viesse denegrir sua vida profissional ou pessoal. 

Ocorre que no mês Março/2020, foi impedido de agendar o 

descarregamento de grãos, devido a restrição interna no sistema da 

empresa requerida. Esclareceu que os motoristas não possuem nenhum 

acesso quando dos carregamentos dos grãos de um silo para outro. Por 

fim, explicou que ao tentar se informar junto à empresa demandada, não 

obteve qualquer esclarecimento acerca do motivo que ensejou referido 

impedimento, tendo sido informado somente que haveria uma restrição 

interna. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos do bloqueio geram prejuízos ao autor, 

que pode ser tolido de exercer sua profissão, principalmente em situação 

de pandemia em que estamos vivendo atualmente (corona vírus - Covid 

19), sendo cediço a possibilidade de danos de difícil reparação ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. 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 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 Rumo Malha Norte S.A, providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a RETIRADA DE QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do 

autor Cláudio Nunes Alves (RG nº 73715430 SSP/SP e CPF nº 

282.613.848-02), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. 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. 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007062-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEIZIANE DO SOCORRO DE SA LAMEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Cuida-se de Ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, 

onde a parte autora postula concessão de tutela de urgência para que a 

requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA 

e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que 

originou tal inserção. 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 o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em 

vista que afirma não ter contratado serviços da empresa requerida. 

Ocorre que diante dos tais débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 
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reclamante em seu banco de dados. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

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. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a 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. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 579,07 

(quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos), referente ao 

contrato nº. 006814752000000CT, enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Por fim, indefiro imposição de multa por descumprimento, 

neste momento processual. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002071-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALZIMAR BATISTA REZENDE REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Compulsando detidamente 

dos autos, verifico que a empresa reclamada UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO vem descumprindo as 

determinações judiciais proferidas por este juízo em decisões lançadas em 

ID. 29260747 e 30112800. Outrossim, verifica-se que a multa diária 

aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia, limitada à R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) atualmente compreende o montante de R$ 

17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Deste modo, requer a parte 

autora que este juízo proceda com a majoração da referida multa diária 

para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), diante de novo 

descumprimento da liminar. No entanto, indefiro a majoração da multa diária 

aplicada, neste momento processual. Ainda, DETERMINO que a reclamada 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO providencie, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a liberação para que a parte autora ALZIMAR 

BATISTA REZENDE realize o tratamento, qual seja nº 20104170 – SESSÃO 

DE ELETROCONVULSOTERAPIA, EM SALA COM EXÍMETRO DE PULSO, 

MONITOR DE ECG, EEG, SOB ANESTESIA, conforme prescrições médicas, 

de forma integral e de quantas sessões forem necessárias, conforme 

liminar proferida no Id. 29260747, SOB PENA DE MAJORAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA. Intime-se a parte reclamada da presente decisão, por mandado a 

ser cumprido através de Oficial de Justiça. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007066-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANE DOMINGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007066-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HAYANE DOMINGUES DE SOUZA 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 exclua seu NOME/CPF nos Órgãos de Órgãos 

de Proteção ao Crédito, bem como suspenda a cobrança da fatura objeto 

da lide e, por fim, se abstenha de interromper o fornecimento energia 

elétrica em sua unidade consumidora (UC nº 6/1159583-2). 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 de urgência. 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, atinente 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 a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostadas aos autos, inclusive, pela fatura contestada e pelo 

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 exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

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 
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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 SUSPENDA A COBRANÇA DA FATURA do mês 

de março de 2019, no valor de R$ 1.637,36, ABSTENHA-SE de interromper 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora UC nº 

6/1159583-2, bem como proceda a EXCLUSÃO do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), enquanto perdurar a lide, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência Friso ainda, que a ordem 

judicial somente se refere à UC nº 6/1159583-2 e a fatura objeto da lide, 

registrada no valor de R$ 1.637,36, com vencimento em 29/03/2019 e 

atinente a recuperação de consumo. Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao 

requerente e, em relevância a situação vivida pelo País atualmente por 

conta do novo Corona Vírus (Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO ao SPC/SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

RETIRADA do nome da autora Hayane Domingues de Souza dos seus 

bancos de dados, em relação a dívida descrita alhures, 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 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017057-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERMANDES REKES DIAS DE OLIVEIRA (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1017057-61.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SIDERMANDES REKES DIAS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por SIDERMANDES REKES DIAS 

DE OLIVEIRA contra TELEFÔNICA BRASIL S.A objetivando a condenação 

da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 

Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento 

e faturas em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento e faturas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015310-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CALISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015310-76.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA CALISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MARIA CALISTA DA SILVA 

contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 167 de 544



documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se 

que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, 

alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, 

alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da 

parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se 

que esta juntou telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas cadastral da unidade 

consumidora e faturas detalhadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011324-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA GONCALVES DA SILVA (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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011324-17.2019.8.11.0003. REQUERENTE: NORMA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por NORMA GONCALVES DA 

SILVA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010551-69.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CICERO MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por CICERO MOREIRA DA SILVA 

contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas em que se alega 

a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 
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reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que 

não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao 

pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015740-28.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ROSIMERY BERNARDES 

TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ROSIMERY BERNARDES 

TEIXEIRA contra VIVO S.A objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, faturas e 

relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamento, 

faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010398-36.2019.8.11.0003. REQUERENTE: KATIA APARECIDA OUTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por KATIA 

APARECIDA OUTO contra TELEFÔNICA BRASIL S.A objetivando 

declaração de inexistência de débito e Indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de 

forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, 

portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 
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declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Sem 

custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz 

Leigo SENTENÇA SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal, havendo pedido de execução do(a) reclamante, proceda a 

alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) executado(a) para 

pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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 SENTENÇA Processo: 1015687-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TIAGO PINTO BUENO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Trata-se de ação 

sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar A 

parte reclamada em sede de contestação alega preliminar de prescrição. 

Em análise detida aos autos, não há como acolher a preliminar. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, no caso em tela aplica-se o prazo do 

artigo 27 do Código de defesa do consumidor, ou seja, 5 (cinco) anos, 

prescrição quinquenal, sendo aquele prazo prevalece sobre o prazo do 

Código Civil de 3 (três) anos. Verifica-se que a cobrança, objeto da lide 

possui como data do débito 11.04.2015, a ação foi proposta em 

03.12.2019, portanto não percorreu o lapso temporal de cinco anos. 

Conforme dicção do CDC. Veja-se: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. In casu, não há 

prescrição. Rejeito a preliminar Quanto ao pedido de perícia grafotécnica 

constante no bojo da inicial, em eventual contrato juntado pela parte 

reclamada, INDEFIRO, uma vez que os autos já estão instruídos. É cediço 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. Neste sentido o Código de 

Processo Civil, nos mostra a desnecessária perícia, quando já existir 

outros meios de provas. Veja -se Art. 464 - A prova pericial consiste em 

exame, vistoria ou avaliação. § 1º O juiz indeferirá a perícia quando: I - a 

prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for 

desnecessária em vista de outras provas produzidas; (grifei) Passo ao 

exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure 

instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia 

sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Em síntese a parte reclamante requer a declaração de inexistência de 

débito no valor de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos), 

referente ao contrato nº 12039000117785, uma vez que, não realizou 

transação financeira com a parte reclamada, não assinou contrato, 

desconhece o débito em questão. Diante disso recorreu ao judiciário 

requerendo pleiteia indenização de ordem moral, pela negativação 

indevida. Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à parte Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em contestação 

juntou aos autos uma cédula crédito bancário de nº 

650160655/390575028, assinada pela parte autora, em 11.09.2012, prova 

suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e regularidade do 

débito apontado na inicial, bem como, a adesão aos serviços prestados 

pela parte reclamada, visto que, trata se de elementos que indica a efetiva 

existência da dívida entre as partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL? 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? 
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ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO 

CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? 

INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE 

DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o 

conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação 

dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de 

direito a inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito, conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral 

exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta 

lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). 

Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 

62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE 

LANÇADO. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Uma das formas senão a única de adesão ao contrato 

de cartão de crédito é a simples liberação do cartão e o seu uso, sendo 

que os encargos cobrados e o valor atualizado do débito constam nas 

faturas regularmente enviadas ao consumidor. Não há, muitas vezes, 

documento físico firmado por qualquer das partes, havendo adesão aos 

serviços oferecidos mediante o simples desbloqueio da moeda plástica e o 

início da sua fruição, sendo impossível à administradora do cartão 

demonstrar a existência de um contrato, canhoto ou documento assinado 

na exata quantia inquinada pela parte, mas apenas comprovar a regular 

utilização do crédito. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Diploma 

Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não instituiu nova distribuição estática do 

ônus probatório, agora sempre em desfavor do fornecedor o que sequer 

distribuição seria, possuindo, ao contrário, natureza relativa. A partir de 

uma leitura contemporânea acerca da Teoria da Prova, cujo estudo 

conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, a prova 

incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das 

circunstâncias do caso concreto. Havendo prova robusta dos fatos 

extintivos do direito da autora produzida pela demandada (art. 373, inc. II, 

do CPC), competia à demandante comprovar minimante a incorreção dos 

dados ou mesmo o pagamento dos débitos, fato constitutivo do seu direito, 

nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. Não existem faturas de cartão de 

crédito produzidas bilateralmente. Ou o consumidor autor, que postulou a 

exibição das faturas, impugna especificamente quais transações não são 

legítimas, ou aquiesce com as compras realizadas. O que não pode mais 

ser admitido na atual conjuntura do processo civil brasileiro é a conduta 

anticooperativa e adversarial, do litigar por litigar, insistindo-se em 

afirmações já robustamente elididas com a apresentação da defesa. 4. A 

autora restou inadimplente frente à instituição financeira, originando a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, configurando 

este ato mero exercício regular de direito da ré, uma vez que esta é 

credora do autor, por força do contrato de cartão de crédito entabulado. 

Cabe ao devedor diligenciar no intuito de adimplir os valores assumidos, a 

fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, as consequências dela 

decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. 

Aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário ou 

visando a objetivo ilegal em qualquer incidente ou ato do processo é 

reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e III do CPC), incidindo nas penas 

do art. 81 do referido Diploma Processual. 2. A conduta configuradora da 

litigância de má-fé exige que a parte utilize de procedimentos escusos com 

o objetivo de vencer a lide, violando o princípio da cooperação, positivado 

no art. 6º do Novo Código de Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a 

parte autora insiste na tese da inexistência da dívida mesmo após a ré ter 

comprovado cabalmente o inadimplemento. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70077354553, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana 

Paula Dalbosco, Julgado em 02/10/2018). Contudo, em que pese à 

alegação da parte reclamante de que não teria mantido relação comercial 

com a reclamada não merece acolhimento. Em suma, as provas são 

insuficientes para que se imponha a parte reclamada a obrigação de 

indenizar. Com o era da parte autora o ônus de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, não há alternativa, senão a rejeição do pedido inicial. 

“Se as partes, a quem cabe provar o alegado, não o fazem ou não o 

conseguem satisfatoriamente , havendo colisão de provas ou até mesmo 

insuficiência de provas, outro caminho não resta senão a improcedência 

da ação.” – cf. Gildo dos Santos in “A pr ova no processo civil ” – Saraiva, 

S. Paulo, 1975, p.87. Assim, diante da comprovação da relação jurídica, 

caberia a parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o 

que não o fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

Outrossim, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças. Assim não há como se acolher a declaração de inexistência 

de relação jurídica. Assim, não há como conhecer o pedido inicial. 

Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010582-89.2019.8.11.0003
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JHENNIFER KEROLAYNE GOULART SOUZA (REQUERENTE)
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010582-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JHENNIFER KEROLAYNE GOULART SOUZA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Trata-se de ação sob 

o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar 

Citada, a parte reclamada requereu a retificação no polo passivo da 

demanda, para constar a correta pessoa jurídica, bem como a razão social 

conforme contrato social. Acolho a preliminar, devendo se proceder à 

retificação do polo passivo da demanda, para que passe a constar a 

correta denominação social da reclamada no sistema, qual seja, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI -NP, com 

CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03, uma vez que tal alteração não 

acarretará prejuízos à parte reclamante. Passo ao exame do mérito. 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. A parte autora em sua inicial sustenta, que a parte 

reclamada inseriu seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

Sustenta ainda que a negativação causou-lhe grave lesão ao direito de 

crédito, além disso alega que nem se quer foi notificada da inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Recorre ao judiciário 

pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito que deu origem à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 171 de 544



restrição cadastral e a indenização por danos morais. Citada, a parte 

reclamada alega que a parte autora celebrou contrato com ViaVarejo S/A, 

refere-se às Casas Bahias ou Ponto Frio, sendo esse contrato oriundo de 

cessão de crédito à requerida, o qual se encontra inadimplente. Ao final 

pede a improcedência do pedido inicial. Pois bem. Analisando o caderno 

processual, bem como, as provas encartadas, percebe-se que a parte 

autora nega a relação contratual na inicial e pede a inversão do ônus da 

prova. Todavia, a parte reclamada juntou aos autos documentos que 

comprovam a relação jurídica. No caso sub judice é clarividente que a 

dívida foi procedida de termo de cessão de crédito, sendo que a parte 

reclamada acosta aos autos: - Contrato celebrado entre a parte autora e 

ViaVarejo S/A referente a venda financiada, com assinatura idêntica à da 

parte autora, acompanhado de documentos pessoais; - Termo de Cessão 

de Crédito. - Notificação A empresa junta documentos que comprovam que 

a parte realizou contratação e que é regular detentora da cessão de 

crédito. A empresa comprovou que é gestora e recuperadora de crédito, 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento dos débitos. 

Em impugnação a parte autora se limitou em dizer que não tem relação 

contratual com parte reclamada, e alegou incompetência do Juizado 

Especial para o processamento da causa, em vista da necessidade de 

realização da perícia grafotécnica. Pois bem, em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. Neste sentido o Código de Processo Civil, nos mostra a 

desnecessária perícia, quando já existir outros meios de provas. Veja -se 

Art. 464 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1º 

O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de 

conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de 

outras provas produzidas; (grifei). No que tange a falta de notificação da 

cessão de crédito ao devedor ora reclamante, não invalida o ato 

translativo do direito cedido, bem como, não gera direitos a indenização se 

a dívida existe. A notificação tem a finalidade de dar ciência ao devedor a 

quem pagar, evitando que faça a liquidação ao cedente/ instituição 

bancária. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim vem 

decidindo acerca da referida matéria: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito admitidas, 

principalmente de natureza documental, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial No que tange aos 

danos morais, não há que se falar em indenização, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, 

que cause transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, 

para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Sendo dispensável o 

aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre 

a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 

404/ STJ). DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o 

art. 487, I do Código de Processo OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido 

inicial. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte 

autora proceda ao pagamento do débito em questão, cujo valor deve ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 

12% (doze por cento) ao ano, contados da citação; INDEFIRO o pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se 

ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016103-15.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA 

CHAVES BAPTISTA MARTINS Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “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”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Importante registrar que não houve 

citação/intimação da parte requerida. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e,via de 

consequência,JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o 

que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001603-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINALDO LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se, conforme se verifica da peça inaugural, de Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela de urgência proposta por Lucinaldo Lima de Oliveira, em 

desfavor de Banco Bradesco. Em análise detida dos autos, observo que a 

parte autora sustenta que a reclamada não cumpriu as determinações da 

sentença proferida nos autos 8010687-78.2018.811.0003, postulando 

assim, uma nova ação com os mesmos pedidos já analisados no processo 

citado. No entanto, não há que se falar em um novo processo, tampouco 

se faz necessária à distribuição de outra demanda quando a parte autora 

poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado, 

mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as 

diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na 

demanda anteriormente distribuída. Ante o exposto, denoto que esta ação 

já foi devidamente julgada, através da ação descrita alhures, a qual 

tramitou no 1º Juizado Especial desta Comarca, não havendo, portanto, 

possibilidade de nova apreciação do mérito, haja vista o advento da coisa 

julgada, conforme dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada;” destaquei Por tais considerações, considerando a ocorrência de 

coisa julgada, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014813-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CEZAR DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014813-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUNIO CEZAR DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examinar as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em 

sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado 

a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o 

dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar 

(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo 

após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra 

a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era 

incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 

21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 

3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Passo ao exame do mérito. 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições 

financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a 

matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Em síntese 

a parte reclamante requer a declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 2.312,05 (dois mil trezentos e doze reais e cinco centavos), 

referente ao contrato nº 009703451000078, uma vez que, não realizou 

transação financeira com a parte reclamada. Diante disso recorreu ao 

judiciário requerendo não só a declaração de inexistência de débito, como 

também pleiteia indenização de ordem moral, pela negativação indevida. 

Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à parte Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em contestação 

juntou aos autos termo de adesão de contratação dos serviços bancário, 

acompanhado de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com assinatura 

idêntica ao documentos, prova suficiente que justifica a existência do 

vínculo jurídico e regularidade do débito apontado na inicial, bem como, a 

adesão aos serviços prestados pela parte reclamada, visto que, trata se 

de elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? 

CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 
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ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em suma, as provas são insuficientes para que se imponha a 

parte reclamada a obrigação de indenizar. Com o era da parte autora o 

ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não há alternativa, senão 

a rejeição do pedido inicial. “Se as partes, a quem cabe provar o alegado, 

não o fazem ou não o conseguem satisfatoriamente , havendo colisão de 

provas ou até mesmo insuficiência de provas, outro caminho não resta 

senão a improcedência da ação.” – cf. Gildo dos Santos in “A pr ova no 

processo civil ” – Saraiva, S. Paulo, 1975, p.87. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Outrossim, a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir 

a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de 

seus serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o 

pagamento das cobranças. Assim não há como se acolher a declaração 

de inexistência de relação jurídica. Assim, não há como conhecer o pedido 

inicial. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. INDEFIRO o pedido de condenação em 

litigância de má-fé. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016689-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIM FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016689-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIM FERREIRA LIMA REQUERIDO: EROS FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Vistos, etc. Trata-se 

de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em 

epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem 

instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, 

razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Designada audiência de 

conciliação, a parte reclamada, embora citada conforme id 28482824 

deixou de comparecer em audiência de conciliação id 29874873, como 

também deixou de apresentar contestação. Desse modo, incidem os 

efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, e Súmula nº 11 

da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo 

assim, APLICO os efeitos da revelia, de forma que, nos termos do artigo 

20 da lei 9.099/95, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial, sem a necessidade de maiores digressões. Salienta-se que 

o reconhecimento da revelia não induz a procedência da ação. Na 

espécie, constato a caracterização de hipótese de julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. Cabe à parte Reclamada 

comparecer pessoalmente na audiência e apresentar contestação dentro 

do prazo de cinco dias a contar da audiência de conciliação, caso 

contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Em síntese a parte autora afirma que 

tentou fazer um empréstimo a parte reclamada, porém foi necessário 

realizar depósitos na conta corrente de terceiros vinculados à parte 

reclamada para liberar o empréstimo. Sustenta a parte autora que após 

realizado o empréstimo totalizando no valor de R$ 2.397,00 (dois trezentos 

e noventa e sete reais) não conseguiu mais contato com a parte 

reclamada. Recorre ao judiciário pleiteando a restituição do valor já 

depositário, bem como indenização de ordem moral. Pois bem. Em análise 

ao caderno processual, verifica-se que a parte autora alega ter celebrado 

contrato de empréstimo pessoal, via mensagem telefônica com a suposta 

parte reclamada, enviando dados pessoais e depositando valores à título 

de tarifa de abertura e liberação de crédito em nome de pessoas físicas. 

Em exame ao conjunto probatório juntados pela parte autora, percebe-se, 

com certa facilidade, que o inteiro teor do contrato, contém uma série de 

erros grosseiros, não passa de uma fraude contratual. De fato, a simples 

leitura das circunstâncias narradas na petição inicial, em especial a 

exigência de depósito de valores em conta corrente de terceiro como 

condicionante para a obtenção de empréstimo, já provê indicações 

bastante claras de que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como 

“golpe do empréstimo fácil”. Ademais, algumas das várias inconsistências 

narradas na inicial, trata-se de legítimo golpe a exigência de depósito para 

liberar o empréstimo, o que, contudo, não desencorajou a parte autora de 

celebrar o contrato. No caso subjudice, o fato dos golpistas usarem um 

contrato semelhante e CNPJ da parte reclamada para aplicar golpes, não 

atrai a responsabilidade civil da parte reclamada para uma eventual 

reparação do dano. Assim não há como se acolher o pedido autora. 

Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 
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art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013415-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013415-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELAINE MACHADO DA SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Análise do Mérito Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, em que a 

parte autora afirma ter contratado os serviços de internet no valor de R$ 

49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais. Sustenta a 

parte autora que o plano original era internet + fixo no valor inicial de R$ 

164,90 (cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), contudo, 

era opcional ficar com a linha telefônica. Alega a parte autora que ao 

escolher apenas a internet o valor seria reduzido para R$ 49,90 (quarenta 

e nove reais e noventa centavos), portanto, foi a escolha. A parte autora 

afirma que desde a contratação os serviços de internet não foram 

prestados adequadamente, as cobradas em sua integralidade. Recorreu 

ao judiciário pleiteando indenização por danos morais e declaração de 

inexistência de negócio jurídico no valor de R$ 164,90 (cento e sessenta e 

quatro reais e noventa centavos). Citada, a parte reclamada afirma que o 

plano contratado foi de internet e telefonia fixa no valor de R$ 139,90 

(cento e trinta e nove reais e noventa centavos), logo, a cobrança é legal, 

os serviços encontra-se suspensos em razão da inadimplência por parte 

da autora. Ao final requer a improcedência do pedido inicial. Pois bem. 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 àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, a responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Da análise 

dos autos, conforme id 25487455 conversas da contratação em julho de 

2019. Por outro lado a parte reclamada junto contrato, de prestação de 

serviço com data de 30.11.2011, contrato esse diverso do discutido em 

questão. No caso em deslinde a autora nega a contratação dos referidos 

serviços, e a reclamada não junta qualquer indício de que a promovente 

tenha contratado os pacotes cobrados nas faturas. Com relação ao dano 

moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço pela reclamada, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada. Neste sentido, 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, em 

via de consequência; 1. DECLARO inexistente do negócio jurídico em 

discussão, em razão da não contratação do plano Oi Total Fixo + Banda 

Larga 2; 2. CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. 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 SENTENÇA Processo: 1015995-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THAIZA ADRIELLE SOUZA ANOSTORIO REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Em sistema 

dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores de sua convicção. O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, possuindo o dever 

de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a 

conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência 

do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que 

não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de 
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infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), 

julgado em 8/6/2016 (Info 585). Passo ao exame do mérito. Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

caso em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a 

qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante 

Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Em síntese a parte reclamante requer 

a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos), pois desconhece a dívida. Diante disso 

recorreu ao judiciário requerendo não só a declaração de inexistência de 

débito, como também pleiteia indenização de ordem moral, pela 

negativação indevida. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Em contestação juntou aos autos áudio da renegociação da 

dívida, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

regularidade do débito apontado na inicial, bem como, a adesão aos 

serviços prestados pela parte reclamada, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO 

COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO APRESENTADO 

NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO 

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? 

INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado 

suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser 

considerado exercício legal de direito a inclusão regular do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme estabelece o 

art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de 

três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo 

causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável 

deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas senão a única de 

adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples liberação do cartão e 

o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o valor atualizado do 

débito constam nas faturas regularmente enviadas ao consumidor. Não 

há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer das partes, 

havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples desbloqueio 

da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível à 

administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, canhoto 

ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, mas 

apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do ônus 

da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não instituiu 

nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em desfavor 

do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao contrário, 

natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca da Teoria 

da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus 

probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em suma, as provas são insuficientes para que se imponha a 

parte reclamada a obrigação de indenizar. É da parte autora o ônus de 

demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, não há alternativa, senão a rejeição 

do pedido inicial. “Se as partes, a quem cabe provar o alegado, não o 

fazem ou não o conseguem satisfatoriamente , havendo colisão de provas 

ou até mesmo insuficiência de provas, outro caminho não resta senão a 

improcedência da ação.” – cf. Gildo dos Santos in “A pr ova no processo 

civil ” – Saraiva, S. Paulo, 1975, p.87. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, restou 

preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência 

do pedido inicial. Outrossim, a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. Assim, não há como conhecer o pedido 

inicial. Destarte, caminho não há se não o da improcedência do pedido. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita 

Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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 SENTENÇA Processo: 1013708-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONATAN WESLEI CARRASCO PEDROSO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. TELEFÔNICA BRASIL S.A. opôs 

Embargos de Declaração, contra sentença prolatada na movimentação 

28673304, pleiteando que seja reformada a decisão proferida, a fim de ser 

comprovada a relação jurídica entre as partes e declarada à existência do 

débito apontado, e rechaçada a condenação por danos morais. É o 

relatório do essencial. Em exame dos autos, mais precisamente em 

certidão constante em movimentação 30968648, nota-se que os presentes 

embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da 

Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade do presente 

Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão. Neste contexto, observa-se que o 

pedido da parte embargante extrapola as hipóteses de cabimento dos 

Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da sentença e não 

sanar eventual vício. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO 

DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)." "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)." Impõe consignar que a 

omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando 

algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Assim 

sendo e em análise ao teor da sentença embargada, observa-se que não 

assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto porque 

a pretensão da embargante consiste na reforma da sentença por 

inconformismo. Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da 

matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença 

embargada deve permanecer inalterada. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, porque são 

tempestivos e no mérito não os acolho. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012326-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012326-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos. CONCESSIONÁRIA 

ROTA DO OESTE S.A. opôs Embargos de Declaração, contra sentença 

prolatada na movimentação 27940651, pleiteando que seja reformada a 

decisão proferida, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos 

formulados na exordial, por ausência de prova dos fatos constitutivos do 

direito alegado pelos autores, aliado à regularidade da sinalização no local 

do acidente e à culpa exclusiva do condutor do veículo para a ocorrência 

do resultado danoso. É o relatório do essencial. Em exame dos autos, mais 

precisamente em certidão constante em movimentação 30900374, nota-se 

que os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme 

dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade 

do presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido 

recurso é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: 

"Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão." Neste contexto, 

observa-se que o pedido da parte embargante extrapola as hipóteses de 

cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da 

sentença e não sanar eventual vício. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. 

REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO 

PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a 

presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a 

jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso 

de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)." "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)." Impõe consignar que a 

omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando 

algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Assim 

sendo e em análise ao teor da sentença embargada, observa-se que não 

assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto porque 

a pretensão da embargante consiste na reforma da sentença por 

inconformismo. Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da 

matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença 

embargada deve permanecer inalterada. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, porque são 

tempestivos e no mérito não os acolho. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
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autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003024-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003024-32.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELA OLIVEIRA PARENTE REQUERIDO: FAIR 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Daniela Oliveira Parente opôs Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes, contra decisão proferida no ID 

29609489, com o argumento de que houve contradição no julgado, 

pleiteando o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios em sua 

totalidade, dando continuidade na presente demanda. É o relatório do 

essencial. Em exame dos autos, mais precisamente em certidão constante 

no ID 30901171, nota-se que os presentes embargos de declaração são 

tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, 

considerando a tempestividade do presente Embargos de Declaração, 

mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 83 da Lei n. 9.099/95: "Art. 83. Cabem embargos de declaração 

quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou 

omissão." Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante, 

consistente em que seja deferida a tutela de urgência pretendida, 

extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na 

verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício. A 

propósito: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 

1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 

2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada 

em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, 

ausentes in casu. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar 

efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito 

do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de 

Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de 

mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva 

dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 

1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com 

fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl 

nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)." 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante 

dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata 

nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte 

recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos EREsp 1526169/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/12/2016, DJe 19/12/2016)." Impõe consignar que a contradição passível 

de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há posicionamento 

divergente no corpo da mesma decisão, quando, por exemplo, um dos 

tópicos da fundamentação está em descompasso com outro ou com a 

própria parte dispositiva. Assim sendo e em análise ao teor da decisão 

embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto 

à contradição apontada. Desta forma, como a pretensão é de 

reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a 

decisão embargada deve permanecer inalterada. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, 

porque são tempestivos e no mérito não os acolho. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza da Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012670-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DARIANE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012670-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DARIANE PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de 

Declaração, contra sentença prolatada nos autos, com o argumento de 

que houve omissão no julgado, o qual deixou de analisar o pedido para o 

fim de condenar o autor à multa por litigância de má-fé e honorários 

advocatícios É o relatório do essencial. Em exame dos autos, nota-se que 

os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe 

o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade do 

presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso 

é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: “Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão.” No caso dos autos, verifica-se que 

de fato houve pronunciamento do juízo quanto a improcedência do pedido 

inicial e condenação da parte autora ao pagamento do pedido contraposto 

e omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e 

honorários advocatícios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Por tais considerações, de conformidade com o 

disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 

9099/95, CONHEÇO DOS EMBARGOS e ACOLHO-OS para que conste na 

sentença o seguinte: "DISPOSITIVO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação da parte autora à pena de litigância de má-fé e honorários 

advocatícios". No mais, a r. sentença permanece tal como foi proferida e 

publicada. Por fim, considerando que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de 

admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a 

ocorrência de danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter 

seu direito, em caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, defiro a gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1°, 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, dispenso o recolhimento do 

respectivo preparo. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, determino a 

remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Cumpridas as determinações 

supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012657-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012657-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSIVALDO SANTOS DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de 

Declaração, contra sentença prolatada nos autos, com o argumento de 

que houve omissão no julgado, o qual deixou de analisar o pedido para o 

fim de condenar o autor à multa por litigância de má-fé e honorários 

advocatícios É o relatório do essencial. Em exame dos autos, nota-se que 

os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe 

o artigo 49 da Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade do 

presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso 

é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: "Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão." No caso dos autos, verifica-se que 

de fato houve pronunciamento do juízo quanto a improcedência do pedido 

inicial e condenação da parte autora ao pagamento do pedido contraposto 

e omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e 

honorários advocatícios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Por tais considerações, de conformidade com o 

disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 

9099/95, CONHEÇO DOS EMBARGOS e ACOLHO-OS para que conste na 

sentença o seguinte: "DISPOSITIVO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação da parte autora à pena de litigância de má-fé e honorários 

advocatícios". No mais, a r. sentença permanece tal como foi proferida e 

publicada. Por fim, considerando que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente (ID 29132239), aliado ao preenchimento dos demais 

pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e 

suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao recorrente, que poderá 

não conseguir reverter seu direito, em caso de procedência do recurso, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do parágrafo único do artigo 995 

do Código de Processo Civil. Outrossim, defiro a gratuidade de justiça nos 

moldes do art. 98, § 1°, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, 

dispenso o recolhimento do respectivo preparo. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 10 (dez) 

dias. Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das contrarrazões, 

com ou sem elas, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do 

Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001410-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CANDIAL PECKIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL FERREIRA PECKIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001410-60.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 31181152. 2. Após, abra-se vista à parte exequente para que, no 

prazo legal, requeira o que entender de direito. 3. Intime-se. 4. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005377-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ELIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

KAROLINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

KALINCA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIS FERNANDO CRIVELLARO (REQUERENTE)

CARMELIA AUGUSTA NUNES (REQUERENTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DO CARMO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005377-79.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 31127373. 2. Após, em não havendo pendências, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo e as cautelas de praxe. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011437-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORMONDE PORTELA (REQUERENTE)

ANA PAULA PORTELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011437-68.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a certidão de 

óbito da antiga curadora, Sr.ª Maria Ormonde Portela. 2. Cumprida a 

diligência supra, venham-me os autos conclusos para deliberação. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006983-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO PAVAN (AUTOR(A))

MARCIA PAVAN (AUTOR(A))

MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMYLIN DE BRITO PAVAN (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006983-11.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

para que não seja mais remetido a este gabinete. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000215-74.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000215-74.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

continência entre esta ação e a de 1000465-10.2017.811.0003, bem como 

o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos, defiro o pleito 

de ID: 29370660, pelo que determino o arquivamento destes autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe, salientando às 

partes que eventual cumprimento de sentença deverá ser feito no bojo da 

ação continente (Proc. n.º 1000465-10.2017.811.0003). 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007045-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DA CONCEICAO GARCIA ARGERAKIS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS NIERI (REQUERIDO)

NEVIO DE JESUS NIERI (DE CUJUS)

SANDRA HELENA NIERI ALHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007045-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

para que não seja mais remetido a este gabinete. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002492-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002492-92.2019.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que o valor executado na 

memória de cálculo está em dissonância com o rito escolhido pela parte 

exequente. 2. Cediço que o débito que autoriza o pleito de decretação de 

prisão civil do devedor é apenas o que compreende as 3 (três) últimas 

parcelas em atraso, conforme dicção do verbete sumular n.º 309, do STJ: 

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que vencerem no curso do processo. 3. Assim, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

do CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil, carreando aos autos memória de cálculo do referido rito, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011033-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. I. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

 

Primeiramente, tendo em vista que as partes transigiram parcialmente com 

vistas à solução da demanda, hei por bem, desde logo, julgar o mérito 

parcial desta actio, com arrimo do art. 356, inciso I, do CPC, para 

homologar o acordo entabulado nos autos (ID: 28507769) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo o feito prosseguir em seu 

regular trâmite quanto aos demais pedidos. 7. Ademais, analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

tutela de urgência, que foi postergado à contestação, o qual passo a 

analisar neste momento, sendo que parte autora postula pela pela fixação 

dos alimentos provisórios no montante de 30 (trinta) salários mínimos, bem 

como pela expedição de mandado de arrolamento de todos os bens 

descritos no item II.I., “8”, “9” e “10” da petição inicial e para que seja 

oficiada a Receira Federal para que apresente cópias das 05 (cinco) 

últimas declarações de imposto de renda do requerido. 8. De proêmio, 

acerca dos alimentos, cediço que a pessoa que é incapaz de poder 

prover o seu sustento com o próprio labor não pode ser deixado à própria 

sorte. 9. Neste diapasão, o direito não descura o fato da vinculação da 

pessoa ao seu próprio organismo familiar, impondo, então, aos parentes 

do necessitado, ou pessoa a ela ligada por um elo civil/afetivo, o dever de 

promover-lhe as condições mínimas de sobrevivência, não como favor ou 

generosidade, mas como obrigação judicialmente exigível. 10. O dever de 

prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que 

deve existir naturalmente entre os membros da família e parentes. Há um 

dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em norma, ou 

mandamento jurídico pelo legislador civilista. Originariamente, nada mais 

era do que um dever moral, um comprometimento ético, que no direito 

romano se expressava pela equidade, chamado de officium pietatis, ou 

caritas. 11. Todavia, as razões que obrigam a sustentar os parentes, a 

prole e a dar assistência ao cônjuge transpassam as justificativas morais 

ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata 

na pessoa a inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, 

sobretudo quando quem necessita se trata de um familiar. 12. Neste atual 

cenário econômico capitalista, onde há incidência de crises periódicas, a 

família e seus integrantes naturalmente necessitam de auxílio, em especial 

os enfermos, idoso, as crianças e os adolescentes, que a priori, não 

possuem meios próprios para prover o seu sustento, sendo que além da 

inerente função assistencialista, a família provê o sustento, educação, 

lazer e cultura de seus membros compatíveis com a sua condição 

econômica. 13. O direito aos alimentos, previsto no art. 1.694, do Código 

Civil, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de 

direito, para exigi-la de outrem, como necessário para a sua manutenção, 

tendo como objetivo principal fazer valer o princípio da dignidade da 

pessoa humana, um dos princípios fundamentais da República, conforme 

se extrai do art. 1º, inciso III, da Carta Magna. 14. Contudo, a decisão 

judicial que fixa os alimentos não transita em julgado, ou seja, pode ser 

revista a qualquer momento, caso sobrevenha mudança na situação 

financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, podendo a parte 

interessada reclamar em juízo pela exoneração, redução ou majoração do 

encargo, segundo a exegese do art. 1.699, do Código Civil e do art. 15, da 

Lei n.º 5.478/68. 15. Ademais, insta ressaltar que aliado ao binômio da 

necessidade/possibilidade, cabe-nos considerar a proporcionalidade como 

pressuposto para aferição do quantum a ser fixado a título de alimentos: 

“A regra para fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas 

um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz 

um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos 

mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das idéias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; procede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 
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constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue a regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (in DIAS, Maria 

Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 579). (grifo do autor) 16. Tecidas essas 

considerações, no que atine à tutela provisória, sabe-se que ela tem o 

objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em 

perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. 17. Sobre o tema 

dispõe o art. 300, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” 18. Com efeito, o que interessa para que seja deferido o pleito 

in limine é a presença dos pressupostos, probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, 

após a análise acurada dos documentos trazidos com a inicial, entendo 

estarem presentes os requisitos necessários para o parcial deferimento 

liminar da tutela de urgência em favor do autor em relação aos alimentos. 

19 A probabilidade do direito corresponde ao antigo fumus boni juris, isto 

é, significa fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de exercício 

presente ou futuro do direito de ação, pela ocorrência da plausibilidade, 

verossimilhança, do direito material posto em jogo. 20. A fumaça do bom 

direito tem que ser apenas verossímil, provável, não há a necessidade de 

demonstrar que o direito existe, nem o julgador deve se entreter, a 

princípio, em buscá-lo, bastando uma mera probabilidade. 21. Neste sentir, 

oportunas são as palavras de Willard de Castro: “para a providência 

cautelar basta que a aparência do direito apareça verossímil, basta que, 

segundo um cálculo de probabilidades, se possa prever que a providência 

principal declarará o direito em sentido favorável aquele que solicita a 

medida cautelar.”(CASTRO, WILLARD. Medidas Cautelares. 1ª Ed. São 

Paulo. 1971) 22. No caso sub examine, a probabilidade do direito está 

consubstanciada nas alegações feitas pela parte requerente e nos 

documentos por ela coligidos. 23. No que tange à possibilidade do 

requerido, do munidente volver processual, a priori, ressai que ele possui 

patrimônio vultoso, várias fazendas de sua propriedade e porções de 

terras arrendadas, o que demonstra sua possibilidade em arcar com os 

alimentos em favor da requerente. 24. Contudo, da análise dos demais 

documentos, verifica-se que, além de um patrimônio vultoso, o requerido 

possui dívidas de valores exorbitantes, fatos que este juízo não pode 

olvidar. 25. A parte demandante, por sua vez, não obstante seja pessoa 

apta ao labor com curso superior e especializações em sua área, não 

possui renda, alegando que sua única fonte de dinheiro seria a 

contribuição financeira do requerido. 26. Outrossim, segundo a exordial, a 

requerente sempre desfrutou de uma vida confortável durante a 

convivência com o requerido, sendo razoável a contribuição dele até que 

ela se adapte ao mercado de trabalho e consiga meios próprios de 

subsistência, de modo que o término do relacionamento não lhe ocasione 

consequências graves. 27. Assim, acerca do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, pressuposto que corresponde ao anterior 

requisito do periculum in mora, nota-se que este também está presente no 

caso dos autos tendo em vista a patente necessidade em perceber 

alimentos da parte autora. 28. Portanto, no que tange aos aludidos 

requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, vislumbro 

sua presença, o que conduz ao seu acolhimento, devendo o juízo sopesar 

equitativamente e com razoabilidade as codições apresentadas pelos 

litigantes, especialmente nesta fase inicial do processo. 29. A par disso, a 

existência de despesas além do orçamento da autora, por si só, não 

autoriza o deferimento dos alimentos em um valor exorbitante de modo a 

dificultar a obrigação alimentar do requerido, porquanto a ruptura da vida 

em comum por certo acarreta modificação no padrão de vida das partes, 

necessitando de ajustes. 30. Ao proferir voto em caso análogo ao 

versado, o eminente Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pontuou que “não é 

possível confundir conveniência de perceber uma pensão de alimentos 

com a condição necessidade, pois esta decorre da efetiva incapacidade 

da pessoa de prover o próprio sustento. Ou seja, apenas na situação de 

impossibilidade é que tem justificativa o deferimento da pensão alimentícia, 

cujo substrato ético é o dever de mútua assistência decorrente da relação 

conjugal” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70049625429, DJ: 

29.08.2012). 31. Destarte, por se tratar de pretensão alimentar baseada 

no dever de mútua assistência ou solidariedade entre os cônjuges, a 

necessidade não se presume, devendo vir severamente demonstrada, o 

que ocorreu nesta fase de cognição sumária com a documentação 

coligada nesta fase postulatória, fixando-se, a título de alimentos, o valor 

correspondente a 15 (quinze) salários mínimos vigentes, equivalendo 

atualmente a R$ 15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais) 

devidos pelo requerido à parte autora. 32. No que tange à medida de 

arrolamento de bens, não há dúvida de que é provimento cautelar admitido 

pelo Código de Processo Civil, cabendo em casos muito especiais sua 

concessão inaudita altera pars, muitas vezes até independentemente da 

prestação de caução. 33. No caso sub examine, o fumus boni juris está 

consubstanciado nas alegações e nos documentos juntados aos autos, 

de onde se infere, em tese, a propriedade dos bens que a parte autora 

pretende ver arrolados. 34. De outro lado, vislumbra-se que há o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto que 

corresponde ao anterior requisito do periculum in mora. Sem dúvida está 

presente no caso dos autos, na situação de risco de que a requerente 

tenha seu direito tolhido em relação aos bens amealhados pelas partes, 

supostamente na constância do casamento, caso a parte requerida venha 

a dilapidar tal patrimônio, exsurgindo de tal circunstância a evidência da 

possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis para a autora. 35. 

Ainda, a toda evidência, não se vislumbra, no caso in tela, prejuízo à parte 

demandada, já que a demandante demonstra de maneira inequívoca os 

motivos que a levaram a acionar o Poder Judiciário, sobressaindo-se, 

especialmente, a situação perfeitamente sob controle e mais que 

reversível de eventual decisão liminar, pois o que se garantiria seria tão 

somente o arrolamento dos bens supostamente ombreados pelos litigantes 

durante o casamento, sem qualquer benefício, tratamento especial ou 

diferenciado a ser dispensado à parte autora. 36. Ademais, conforme 

facilmente se pode verificar, a concessão do arrolamento em tais 

hipóteses é agasalhada pela jurisprudência, como nos exemplos a seguir 

transcritos: “Na verdade, o arrolamento cautelar de bens é a 

documentação da existência e estado de bens, sempre que houver 

fundado receio de extravio ou de dissipação, com o depósito em mãos de 

pessoa da confiança do Juízo. Visa o arrolamento preservar os bens a 

serem partilhados, tratando-se de medida puramente cautelar. "In casu", a 

liminar concedida revestiu-se de caráter conservativo e teve como 

finalidade, a de impedir que o agravante desse outra destinação aos 

referidos bens. É que a agravada demonstrou o fundado receio de 

extravio dos bens, os quais pretende conservar. Ademais, as 

controversas que recai sobre os bens arrolados, são questões a serem 

resolvidas no processo próprio, razão porque, confirmando a decisão 

objurgada e acolhendo a fala ministerial, nego provimento ao recurso.” 

(TJMG - Agravo de Instrumento n.º 000.185.935-4/00 - Comarca de Teófilo 

Otoni - Rel. Garcia Leão - Data do acordão – 08.02.2001) 37. No entanto, 

vislumbra-se que alguns bens arrolados na exordial não são de 

propriedade das partes, bem como que outros estão carentes de 

comprovação de sua propriedade, sendo que alguns foram adquiridos 

antes do casamento entre as partes e, até mesmo, antes da suposta união 

estável havida entre eles, não sendo, portanto, legítimo o seu arrolamento, 

mormente nessa fase de cognição sumária. 38. Assim, presentes os 

pressupostos de mister à concessão da mercê que, corroborados com 

todos os documentos carreados na exordial, permitem vislumbrar que a 

tutela de urgência perseguida, no que se refere ao arrolamento de bens, 

preenche os requisitos necessários para esta fase de sumaria cognitio, 

sendo o seu deferimento parcial medida que se impõe. 39. Dessarte, por 

vislumbrar a presença dos pressupostos de mister à concessão da 

mercê, após análise acurada do feito, nos termos dos arts. 300, 301 e 

381, §1º, todos do Código de Ritos, defiro parcialmente as medidas de 

urgência intentadas, fixando a título de alimentos o valor correspondente a 

15 (quinze) salários mínimos vigentes, equivalendo atualmente a R$ 

15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais), devido pelo 

requerido à demandante, a partir de sua intimação, a ser depositado, em 

conta bancária de titularidade da autora, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

bem como determino o arrolamento de alguns dos bens descritos pela 

autora na exordial, quais sejam: a) uma casa residencial de matrícula n.º 

62.318, do RGI desta Comarca de Rondonópolis, situada no Bairro Santa 

Cruz, adquirida em 26.06.2003; b) uma área rural de 90,66/ha, denominada 

Fazenda Carolina, de matrícula n.º 4.700, do RGI de Alto Garças/MT, 

havida em 05.10.2005 e c) uma área rural de 250,00/ha, denominada 

Fazenda Cabeceira da Pedra, havida em 05.10.2005, de matrícula n.º 

4183, do RGI da cidade e Comarca de Alto Garças/MT, bens cuja 

propriedade foi devidamente comprovada nos autos e supostamente 

adquiridos durante o casamento. 40. Por outro lado, indefiro o pleito de 

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das declarações de 

imposto de renda do requerido, uma vez que se trata de medida 
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excepcional e deveras gravosa, que não se mostra imprescindível no 

caso em tela. 41. Ademais, considerando que já houve apreciação das 

tutelas de urgência arvoradas na exordial, indefiro o pleito de ID: 

30900492, mantendo, na íntegra, o despacho exarado no ID: 30809074. 

42. Com a manifestação da parte requerida, atendendo ao comando 

judicial de ID: 30809074, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

43. Intime-se. 44. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

16 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007041-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DAYANA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007041-14.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, que deverá correr em apenso ao Processo de Inventário n.º 

1001497-79.2019.8.11.0003, nos termos do art. 623, parágrafo único, do 

CPC. 2. Trata-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE aforado 

por VANESSA DAYANA FERREIRA DE SOUZA em face de PEDRO 

FERREIRA NETO, nomeado inventariante nos autos principais de 

inventário. 3. Em apertada síntese, a requerente postula a remoção do 

requerido do cargo de inventariante. 4. Assim, conforme dicção do art. 

623, do Digesto Processual Civil, intime-se o inventariante para 

defender-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Em seguida, conclusos, 

para deliberação acerca da manutenção ou remoção do requerido no 

encargo de inventariante (art. 624, do Codex de Processo Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013687-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENECLEIA APARECIDA BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013687-74.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. MATHEUS 

APARECIDO DA SILVA (qualificado nos autos) postula a este juízo a 

concessão de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores 

existentes no Banco do Brasil em nome de e RENECLÉIA APARECIDA 

BISPO, falecida. 2. A inicial, de ID: 25631970, foi instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. No ID: 27973603 

aportou ofício do Banco do Brasil informando a existência de saldo 

bancário em nome da falecida. 4. A respeito do teor do ofício, sobreveio o 

petitório de ID: 31192145, em que a parte autora reitera o pleito de 

expedição de alvará gizado na exordial. 5. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Analisando 

detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, o requerente é filho 

da cujus, bem como que há um crédito junto ao Banco do Brasil, conforme 

ilustra o documento de ID: 27973603. 7. Quanto à possibilidade da 

concessão do pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o 

seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O 

LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 8. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

presentes os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 9. Pelo exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para determinar que se expeça alvará judicial 

em favor do autor (qualificado nos autos), autorizando-o a proceder com o 

necessário para o levantamento/recebimento de todo e qualquer valor 

existente no Banco do Brasil em nome Renecléia Aparecida Bispo, 

falecida. 10. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum. 11. Sem condenação em custas processuais 

e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita 

sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. 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, 

22 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1010217-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA GOMES BENTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO OAB - GO45620 (ADVOGADO(A))

GABRIEL GOMES JUNQUEIRA OAB - GO53498 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010217-35.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S.A., qualificada nos autos, opôs recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença de ID: 28838672, aduzindo, 

em síntese, a ocorrência de omissão. 2. O recurso encontra-se encartado 

no ID: 31181297. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Passo ao exame do mérito recursal. 4. De início, é imperioso o 

conhecimento do recurso sub examine, vez que tempestivo, bem como 

presentes os demais requisitos de admissibilidade. 5. Quanto ao mérito, 

entretanto, verifica-se que razão assiste à embargante. 6. Com efeito, 

importa trazer à liça o que dispõe o parágrafo único do art. 643 do CPC: 

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido 

de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. 

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do 

inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida 

constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a 

impugnação não se fundar em quitação.” (grifo nosso) 7. Voltando os 

olhos ao caso em tela, observa-se que, de fato, a contestação da parte 

requerida, ora embargada, não se fundou em quitação. Por outro lado, 

verifica-se que a parte autora, ora embargante, não trouxe aos autos 

documento que comprove suficientemente a obrigação, demonstrando 

apenas que ajuizou ação monitória em face do espólio, demanda esta que 

ainda carece de julgamento. Ora, o que o embargante pretende, a toda 

evidência, é discutir a justiça da sentença embargada, o que não é 

permitido pela via estreita dos embargos aclaratórios, cujas hipóteses de 
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cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do 

Código de Ritos. 8. Assim, não demonstrada qualquer das hipóteses de 

cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso de ID: 

31181297 é medida impositiva, devendo a parte interessada se socorrer 

dos meios adequados, conforme prevê o Estatuto Processual Civil. 9. 

Posto isso, conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe provimento, 

mantendo, in totum, a sentença vergastada. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005097-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. G. R. (TESTEMUNHA)

J. B. C. F. (REU)

L. S. M. (TESTEMUNHA)

D. M. D. A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005097-45.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C.C PEDIDO DE ALIMENTOS C.C PEDIDO 

LIMINAR” proposta por Helen C. M. da S., por si e na qualidade de 

representante legal da filha Alice C. M. (d.n. 06/08/2015) em desfavor de 

João Bosco C. F., devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alega a 

requerente ser filha legítima do requerido, e que o mesmo contribuía com o 

valor de R$ 500,00 mensais a título de alimentos, no entanto, suas 

possibilidades são favoráveis a contribuir em montante superior, uma vez 

que é funcionário público federal angariando mensalmente o valor de R$ 

11.142,66. Doravante, lista as necessidades da filha, postulando, ao final 

pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a 

concessão da guarda em favor da genitora, assim como pela fixação de 

alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquido auferidos pelo 

genitor, tornando-os definitivos no patamar de 40% dos rendimentos 

líquidos. Oportunizada a emenda a inicial (ID 14080293), a autora retificou 

as irregularidades apontadas em petição registrada ao ID 14435055. Em 

decisão inaugural (ID 14782507), foram concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e a guarda provisória em favor da genitora, 

bem como fixados os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos 

rendimentos líquidos do demandado, aprazando, ato contínuo, sessão de 

conciliação, a qual restou infrutífera (ID 16394693). Devidamente citado (ID 

15184333) o requerido postulou pela habilitação da patrona ao ID 

15221735 e, irresignado, ancorou ao feito a notícia de interposição de 

agravo de instrumento (ID 15222760), cuja liminar restou indeferida (ID 

15671777) e, posteriormente, o apelo foi parcialmente provido, reduzindo 

os alimentos provisórios ao patamar de 15% dos rendimentos líquidos do 

autor (ID 23069670). Relatório de estudo psicossocial aportado ao ID 

16411072. Ao ID 16600608 aportou comprovantes de rendimentos do 

requerido emitido pelo órgão empregador. O requerido apresentou 

contestação a ação em petição registrada no ID 16844988 impugnando, 

preliminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida 

em favor da autora. Na oportunidade, ainda, assinala que a criança possui 

apenas 3 anos de idade e não frequenta instituição de ensino. Além disso, 

impugna as despesas relacionadas pela genitora em sede inaugural a 

respeito da mensalidade do balé, vestuário e a mensalidade escolar, que 

em verdade, tratam-se de orçamentos. Nesse contexto, assevera as 

possibilidades da genitora, invocando a isonomia do dever de alimentos 

aos genitores, de modo que enfatiza que o valor inicialmente vindicado não 

se revela razoável. Destaca, ainda, que as despesas relacionadas ao 

plano de saúde são custeadas por si, assim como, contribui com algumas 

despesas de sua matriarca além de suas próprias despesas pessoais 

necessárias a sua sobrevivência. Ao final, pugna pela fixação da 

modalidade de guarda compartilhada, assim como a fixação dos alimentos 

no patamar de um salário mínimo e condenação da autora em litigância de 

má-fé. Juntou documentos. Instados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir (ID 18324401), aportou ao ID 19862930 manifestação 

da parte autora, que na oportunidade juntou documentos. Ato contínuo, o 

requerido manifestou na petição vertida no ID 19914173. Parecer 

ministerial ao ID 21763700. Em decisão de saneamento e organização do 

processo (ID 24232409), não foi acolhida a impugnação ao pedido de 

gratuidade da justiça manejado pela autora. Na ocasião, foram fixados os 

pontos controvertidos da demanda, deferindo a produção de prova oral, 

com agendamento da audiência de instrução e julgamento, indeferindo os 

pedidos vindicados pelo genitor anteriormente. Rol de testemunha 

apresentados aos ID’s 24634994 e 25613616. Em audiência, as partes 

convencionaram a respeito da guarda compartilhada, elegendo o lar 

materno como domicílio base da criança e preservando-se ao pai o direito 

de convivência de forma livre, oportunidade em que foi homologado (ID 

26635941). Ato contínuo, declarou-se preclusa a produção de prova 

testemunha pela parte autora, em razão da apresentação extemporânea 

do respetivo rol, cuja instrução processual realizada para colher as 

declarações das testemunhas indicados pelo demandado. Encerrada a 

instrução processual, concedeu o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

apresentação dos memoriais escritos. Em seguida, o requerido ofertou 

suas razões finais, postulando pela manutenção do quantum de 15% os 

seus rendimentos a título de alimentos definitivos, consoante decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento (ID 

26859400). A autora apresentou memoriais finais ao ID 26945394, 

salientando as necessidades da filha e a possibilidade do genitor, e ao 

final, pugnou pela fixação dos alimentos no patamar de 40% dos 

rendimentos líquidos auferidos pelo Réu. Em parecer, o Ministério Público 

opina pela fixação dos alimentos definitivos no patamar de 20% (vinte por 

cento) dos rendimentos do genitor, acrescido de metade das despesas 

extraordinárias com material escolar e farmácia (ID 29461961). É o 

relatório. Decido. Cuida-se de “AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 

GUARDA C.C PEDIDO DE ALIMENTOS C.C PEDIDO LIMINAR” proposta por 

Helen C. M. da S., por si e na qualidade de representante legal da filha 

Alice C. M. (d.n. 06/08/2015) em desfavor de João Bosco C. F., 

devidamente qualificados nos autos, objetivando a fixação judicial à título 

de alimentos definitivos no importe de 40% (quarenta por cento) dos 

rendimentos líquidos do genitor. Pois bem, registra-se que a questão 

atinente a guarda foi solvida entre os envolvidos na audiência instrutória 

(ID 26635941) restando pendente a questão afeta a obrigação alimentar. 

Nesse sentido, preceitua o artigo 1.694 e seu § 1.º do Código Civil que 

“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.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Por 

sua vez, o mestre Yussef Said Cahali, referindo-se à obrigação alimentar 

decorrente de parentesco diz que “a obrigação de alimentos fundada no 

jus sanguinis repousa sobre o vínculo de solidariedade que une os 

membros do agrupamento familiar e sobre a comunidade de interesse, 

impondo aos que pertencem ao mesmo grupo o dever recíproco de 

socorro.” (In “Dos Alimentos”, 3.ª ed., Ed. RT., pág. 700). Do princípio 

acima transcrito, colhem-se dois requisitos para que surja a obrigação de 

prestar alimentos em caso de parentesco, a saber: a) a prova do 

parentesco; b) o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 

Este último, defendido pela doutrina moderna como, também, a tríade 

necessidade/possibilidade/razoabilidade (Maria Berenice Dias, Manual de 

Direito das Famílias, 2007, p. 482). A relação de parentesco está 

comprovada, ante a certidão de nascimento carreada aos autos. Pois bem, 

no caso em tela, é inquestionável a necessidade da alimentanda, in casu, 

presumida em razão da menoridade, que, por óbvio, como qualquer 

criança, necessita de diversos cuidados para manutenção da sua saúde, 

itens diversos de consumo destinados à alimentação, higiene pessoal, 

vestimentas, bem como lazer, entretenimento, etc. Soma-se a isso, a 

necessidade das atividades extracurriculares nesta fase de 

desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social da criança. É certo 

que os gastos com vestuário não são dispendidos todos os meses, 

porém, há certa frequência neste momento de desenvolvimento físico e 

crescimento da criança. Além disso, nota-se que a genitora também 

precisa trabalhar para contribuir com mantença da filha, e diante dessa 

realidade é necessário dispor de terceiros para auxiliar nos cuidados da 

pequena, seja em casa ou em instituição de ensino com tal atribuição. 
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Além disso, observa-se dos autos que criança é acometida com 

problemas de saúde, sequelas advindas do diagnostico da genitora de 

toxoplasmose durante a gestação, havendo a necessidade de 

acompanhamento médico periódico cujas especialidades não são 

abrangidas pelo plano de saúde disponibilizado pelo genitor da criança, 

devendo ser destacado, outrossim, as despesas relacionadas a eventuais 

medicamentos ou exames específicos fora da cobertura do aludido plano. 

A esse respeito, os comprovantes jungidos durante a instrução probatória 

corroboram as necessidades da petiz. Assim, a obrigação por parte do 

genitor em prestar alimentos à filha menor é inconteste. A questão que 

remanesce, então, centra-se apenas no valor. O valor dos alimentos deve 

s e r  f i x a d o  r e s p e i t a n d o  o  t r i n ô m i o  c o n t e m p o r â n e o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Por sua vez, o genitor é 

funcionário público federal, angariando mensalmente pouco mais de dez 

mil reais, em condição estável, não possui outros filhos, e embora 

argumente o auxílio material a sua genitora e despesas de manutenção 

pessoal, a renda comprovada nos autos (ID 16600608) demonstra-se 

suficiente para auxiliar no custeio de subsistência da prole no quantum 

fixado, sendo de prevalecer, de qualquer forma, o princípio da paternidade 

responsável. Assim, a manutenção dos alimentos no patamar fixados 

provisoriamente está em sintonia aos elementos constantes dos autos. À 

propósito: “AÇÃO DE ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. O 

encargo de prover o sustento da prole comum é de ambos os genitores. 2. 

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do 

filho menor, mas dentro das possibilidades do genitor. Incidência do art. 

1.694, §1º, do CC. 3. Cuidando-se de alimentos destinados para uma única 

filha, cujas necessidades são presumidas, e sendo assalariado o 

alimentante, justifica-se pequena redução no valor dos alimentos para que 

fique melhor afeiçoado ao binômio possibilidade e necessidade. Recurso 

provido.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70075889436, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 28/02/2018). No mais, malgrado no exame do recurso 

de Agravo de Instrumento interposto pelo demandado tenha sido reduzido 

para 15% dos rendimentos do genitor o valor antes fixado provisoriamente 

em 20% por este Juízo, registra-se que o r. julgado certamente levou em 

consideração as assertivas lançadas em sede de cognição sumária, e 

estabelecendo a importância a título de alimentos provisórios, o que no 

meu modesto modo de pensar não vincula o presente julgamento de 

mérito, agora em juízo de cognição exauriente, sobretudo que em razão da 

dilação probatória, foram oportunizados às partes o contraditório e ampla 

defesa de suas alegações. Destarte, em harmonia ao parecer ministerial, 

entendo que o quantum deverá ser fixado no patamar de 20% (vinte por 

cento) dos rendimentos líquidos do genitor, o que é justo levando-se em 

consideração o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 

Menos do que isso seria muito ínfimo, e mais do que isso se revelaria 

desproporcional as necessidade da criança. Consigno, por oportuno, que 

o patamar ora estabelecido restou fixado abaixo do patamar recomendado 

pela jurisprudência pátria, que corresponde ao percentual de 30% (trinta 

por cento) dos vencimentos do alimentante, em razão da necessária 

parcela contributiva da genitora, ressaltando que por ela ser detentora da 

guarda da criança, por evidente, dispende mensalmente valor bem 

superior ao ora fixado para a manutenção do bem estar da filha 

concedendo-lhe moradia adequada e despesas inerentes, alimentação, 

lazer, etc. Logo, o percentual é o razoável e fica dessa forma decidido, 

como forma de solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor 

se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando de fixar a 

obrigação na moldagem in natura a uma, em homenagem ao princípio da 

congruência, eis que ausente pedido neste sentido, que configuraria 

inescusável sentença extra petita e, a duas, por entender estar o patamar 

ora fixado em sintonia ao princípio da proporcionalidade. Diante deste 

cenário, portanto, adstrito ao pedido inicial, ficará à liberalidade do genitor 

continuar arcando com o plano de saúde em favor da filha. Ademais, 

consigno que a fixação de obrigação de custeio de parte das despesas 

extraordinárias da prole retrata obrigação genérica, de difícil liquidação 

numa eventual necessidade de execução forçada da sentença, dando 

azo também à futura judicialização do tema, via revisional, em fragrante 

contrariedade à almejada busca da pacificação social. Finalmente, não se 

pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, a qualquer 

momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja alteração 

significativa na situação do alimentante ou do alimentado, ficando 

assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário. Posto isso, JULGO em parte 

PROCEDENTE o pedido deduzido por Alice C. M. (d.n. 06/08/2015), 

representada por sua genitora Helen C. M. da S. condenando o genitor 

João Bosco C. F., ao pagamento de 20% (vinte por cento) de seus 

rendimentos líquidos, à título de alimentos definitivos, mediante desconto 

em folha de pagamento, com valor vencível, em qualquer dos casos, todo 

dia 10 de cada mês, devendo o pagamento ser feito na conta bancária de 

titularidade da genitora da autora informada na exordial. Registra-se que 

deve ser entendido remuneração tal como o salário bruto depois de 

deduzidos os descontos legais e obrigatórios (Contribuição Previdenciária 

e I.R.), com incidência sobre décimo terceiro salário, férias 

regulamentares, terço constitucional de férias (REsp. 1106654 / RJ) e 

eventuais verbas rescisórias, excluídas as férias indenizadas, adicionais 

decorrentes de trabalho extraordinário (horas extras) ou em jornada 

noturna, participação nos lucros e resultados da empregadora (PLR). 

Assim como, exclui-se as demais verbas de caráter indenizatório e 

depósitos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dado o 

caráter personalíssimo dessas verbas. Oficie-se à fonte pagadora para 

as providências necessárias. Por fim, face ao resultado do julgamento e a 

sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno a parte requerida ao 

pagamento 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência 

em favor do patrono da parte requerente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) tendo em vista o parcial acolhimento do pedido autoral 

e a natureza da causa e, ainda, condeno a parte autora ao pagamento de 

50% das custas processuais e de honorários de sucumbência em favor 

do (a) patrono (a) da parte ré no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), máxime em consideração a natureza da ação, de 

reduzida complexidade. Fica suspensa a exigibilidade em relação à parte 

autora por litigar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça. 

Considere-se vedada a compensação dos honorários por tratar-se de 

verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do CPC). Na hipótese de 

interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de 

admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem 

nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no 

prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada 

a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação. Por 

outro lado, preclusa a via recursal e pagas as custas, em não havendo 

qualquer requerimento no prazo de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos com as baixas pertinentes. Notifique-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002632-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RODRIGUES DE SOUZA OAB - 003.902.921-25 

(REPRESENTANTE)

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para informar os dados bancários no prazo de 

cinco dias, possibilitando a expedição do ofício determinado na sentença 

proferida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006462-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. F. (EXECUTADO)

 

Vista ao exequente para manifestação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010133-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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I. A. D. S. M. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. F. (RECONVINDO)

 

Diante da certidão negativa, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002699-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. C. D. M. (EXEQUENTE)

P. H. F. C. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA REGINA FAGUNDES CARDOSO OAB - 489.824.661-34 

(REPRESENTANTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. M. (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: 1001231-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001231-97.2016.8.11.0003. Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por MURILLO FERREIRA MARTINS, 

devidamente representado pela genitora JAQUELINE PEREIRA DOS 

SANTOS em desfavor de EDMILSON DE ARAUJO MARTINS, ambos 

devidamente qualificados. O executado apresentou justificativa (ID 

1666491). Após um ato e outro, por força da decisão de ID n. 10129347 

foi decretada a prisão civil do executado. A pedido da Defensoria Pública 

foi determinada a intimação pessoal do exequente, tendo a diligência 

restado inexitosa (ID 29877815). Adiante, a Defensoria Pública pugnou 

pela extinção do processo (ID 31346528). Relatei o essencial. DECIDO. 

Consoante derradeiro pleito apresentado pela Defensoria Pública (ID 

31346528), o processo comporta imediata extinção. Pois bem, denota-se 

dos autos, que o Exequente 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 exequente em continuar com a execução impõe 

reconhecer que não ostenta interesse no prosseguimento do feito, 

sobretudo diante da ausência de qualquer comunicação junto a seu 

patrono. Assim, 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, a par de acolher o pedido de ID n. 31346528 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. No mais, defiro em prol do executado, r. 

benesse, sobretudo considerando-se a natureza da ação. Ante a 

expiração da validade do mandado de prisão expedido (ID 19000193), 

desnecessária a expedição de contramandado de prisão. 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, 

20 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008453-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COSTA E CASTRO OAB - MT0022986A (ADVOGADO(A))

ISAIAS CAMPOS FILHO OAB - MT2470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MIRANDA TAVARES DE ALMEIDA OAB - 023.495.681-05 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008453-51.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, a teor da 

decisão retro recebo o feito no estado em que se encontra. 2. Ademais, 

acerca da petição registrada no ID 28722659, tenho por ineficaz a r. 

renúncia, eis que imprescindível a demonstração pelos causídicos da 

comunicação do ato ao mandante, o que não ocorreu. Assim, continuará o 

Dr. Isaías Campos Filho e a Dra. Marina Costa e Castro representando a 

parte autora em juízo, até que efetivamente demonstre nos autos a 

necessária notificação da mesma. A propósito: A declaração do advogado 

nos autos sobre renúncia do mandato é inoperante se não constar do 

processo a notificação de seu constituinte (lex-JTA 144/3330). No mesmo 

sentido: STJ-3ª Turma, REsp 48.376-0-DF-AgRg, rel. Min. Costa Leite, 

j.2824297, negaram provimento, v.u., Dju 26.5.97, p. 22.528). (in Código de 

Processo Civil e legislação em vigor, Theotônio Negrão, Saraiva, 36ª 

edição, p. 161). 3. Outrossim, considerando o quanto disposto no relatório 

de estudo psicossocial (ID 24491433), dando conta do interesse da parte 

requerida na composição, hei por bem designar audiência de conciliação 

para o dia 12 de agosto de 2020 às 14h00min, a realizar-se perante a 

Conciliadora Judicial vinculada a esta unidade judiciária. 4. Em não 

havendo composição, colha-se parecer ministerial e renove-se a 

conclusão. Intimem-se, todos. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

17 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005317-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. Z. V. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1005317-43.2018.8.11.0003 Vistos etc. 01. De início, 
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invocando o princípio da colaboração, efetivei pesquisa perante o sistema 

CAGED, obtendo informações de que o autor ostenta vínculo empregatício, 

conforme extratos que seguem em anexo. 02. A teor do parecer ministerial 

(ID 31351635) e forte no quanto disposto no art. 72, inciso I do CPC, 

nomeio curador à menor VANESSA APARECIDA VICENTE MEDRADO DE 

SOUZA, o Escritório Modelo do UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

adolescente. Dê-se vista ao curador ora nomeado pelo prazo de 15 dias 

para manifestar-se, bem como apresentar requerimentos que entender 

necessários. 02. Após, abra-se vista ao autor e, em seguida, renove-se a 

conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010531-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. P. B. (REQUERIDO)

G. D. S. P. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010531-49.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘AÇÃO DE 

GUARDA DE MENOR com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA’ proposta por 

WILCLERSON SOUSA BARROS em desfavor de GEANE DE SOUZA 

PEREIRA BARROS, ambos bem qualificados nos autos. Narra a exordial 

que com o termino do relacionamento dos genitores do infante W. F. P. B., 

o mesmo permaneceu sob os cuidados da genitora pelo período de um 

ano, encontra-se atualmente sob os cuidados do genitor. Aduz, ainda, que 

o menor encontra-se adaptado ao ambiente familiar paterno, requerendo 

ao final que seja regularizada a situação fática do menor com a 

regulamentação da guarda de forma unilateral em seu favor. Com a 

exordial vieram os documentos pertinentes. Recebida a peça inaugural, 

concedeu-se os benefícios da assistência judiciária gratuita e 

determinou-se a realização de estudo psicossocial, previamente à analise 

da liminar pretendida (ID 11345426). Sequencialmente, aportou-se ao feito 

o relatório do estudo elaborado pela equipe multidisciplinar (ID 12647816 e 

13047176), tendo o Ministério Público manifestado favoravelmente ao 

pleito liminar (ID 12995550). Por força do decisum registrado no ID 

15583869, concedeu-se a guarda provisória do menor W. F. P. B. em 

favor do pai. A requerida compareceu aos autos através da petição 

registrada no ID 17786146, dando-se por citada, oportunidade em que 

apresentou peça defensiva, refutando as alegações vertidas na peça 

inaugural, sob o fundamento que era detentora da guarda compartilhada 

do infante, conforme acordo homologado nos autos do processo de 

divórcio de código 19776, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Garças, pugnando em sede de tutela antecipada a 

reversão da guarda provisória em seu favor, bem como pela 

improcedência do pleito autoral (ID 18539317). Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera ante a impossibilidade das partes de 

comporem (ID 18581123). O autor manifestou o interesse de 

regulamentação da guarda de forma compartilhada (ID 19780919). O feito 

foi saneado, ocasião em que restou indeferido pedido da parte requerida 

de tutela de urgência, bem como determinado a realização de novel estudo 

psicossocial (ID 20442619). Sobreveio relatório de estudo empreendido 

pelo setor psicossocial, no domicílio da requerida (ID 23711267 – pág. 5/9), 

restando, no entanto, prejudicado a realização do mesmo no domicílio da 

parte autora (ID 25903622). No decisum de ID 24224002, foi declarada a 

preclusão da prova testemunhal do autor e determinado a expedição de 

carta precatória para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte 

requerida. Mais a frente, aportou aos autos minuta de acordo extrajudicial 

entabulado pelas partes, no qual pactuaram que a guarda do menino W. F. 

P. B. seria exercida de forma compartilhada com alternância anual entre o 

lar materno e paterno, bem como os alimentos destinados ao mesmo, 

conforme disposto na petição de ID 24821180. Adiante, houve o translado 

da cópia do provimento final exarada nos autos da ação de busca e 

apreensão do infante em comento (ID 25513590). O Parquet opinou pela 

não chancela judicial do precedente ajuste realizado pelas partes (ID 

25604560). Ato contínuo o Juízo deixou de homologar o r. acordo, ante a 

contraindicação de regulamentação de guarda alternada, designando-se 

na ocasião audiência de tentativa de conciliação (ID 25695161), que por 

sua vez, restou infrutífera, consignando a regulamentação provisória do 

direito de convivência materna, consoante termo registrado no ID 

27395252. Derradeiramente a parte requerida apresentou manifestação, 

concordando com a fixação da guarda em favor do demandado, 

condicionada a regulamentação das visitas em seu favor, na forma tal qual 

pactuada em sessão de conciliação (ID 28942089). Instado a 

manifestar-se, o autor concordou com os termos lançados pela parte 

adversa na petição anteriormente registrada nos autos (ID 29631563) Por 

fim, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pela 

concessão da guarda do menor em favor do requerente, regulamentando 

o direito de convivência materna (ID 31199285). É o relatório do 

necessário. Decido. Cuida-se de Ação de Modificação de Guarda com 

Pedido de Liminar, proposto por WILCLERSON SOUSA BARROS em 

desfavor de GEANE DE SOUZA PEREIRA BARROS, ambos bem 

qualificados nos autos, objetivando a modificação da guarda do infante W. 

F. P. B. A relação jurídica processual se desenvolveu regularmente, tendo 

sido instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, 

apresentando a peça defensiva, oportunamente. No escólio de Maria 

Helena Diniz, “a guarda é um dever de assistência educacional, material e 

moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho 

menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno 

desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da 

prole.” (Código Civil anotado, 9ª edição, Saraiva, 2003, pág. 1.078). Dito 

isto, verifico que a pretensão inicial é manifestamente procedente, ante 

aos elementos de prova constantes dos autos, bem como pela 

superveniente concordância da genitora do menor (ID 28942089) com a 

regulamentação da guarda de forma unilateral em favor do autor. Assim, 

necessário se faz confiar à responsabilidade da guarda do menor a 

alguém interessado efetivamente no seu bem estar, no caso seu pai. Com 

efeito, em sede de estudo inicial realizada por equipe técnica deste Juízo 

(ID 12647816), foi constatado que a criança “vem recebendo os devidos 

cuidados e a atenção necessária por parte do genitor e de sua família. 

Observamos que a criança demonstrou ter vínculos estabelecidos, além 

de interagir tranquilamente com a figura paterna” (sic). Ademais, o menor 

W. F. P. B. relata que apesar da falta que sente da genitora à visita nas 

férias, estaria mantendo contato via telefone com a mesma. No mais, 

expõe “que não tem vontade de residir com a mãe” (sic.). Insta salientar, 

que no mesmo sentido, são os relatos da genitora em derradeiro 

documento apresentado ao Juízo, dando conta da preferência do menor 

em permanecer sob a custódia do pai (ID 28943194), vejamos: “notou que 

a criança estava bastante apegada com o pai e ao conversar com seu 

filho, este expressou o desejo em ficar sob a responsabilidade do genitor” 

(sic). Desta forma, analisando-se tudo quanto consta dos autos, urge o 

deferimento do pleito que ora se apresenta, sobretudo considerando-se o 

teor do r. relatório do psicossocial, assim como a declaração subscrita 

pela genitora, concordando com o pleito inicial (ID 28943194). Registro, 

ainda, que malgrado a regra vertida em nosso ordenamento jurídico seja a 

guarda compartilhada, neste caso, necessária a concessão da guarda 

unilateral em favor do genitor, considerando a necessidade do filho e seus 

superiores interesses, até porque, ao que consta dos autos, o menor está 

adaptado ao lar paterno e a rotina na qual está inserido. Logo, concedida a 

guarda definitiva pretendida, não se vislumbra prejuízos ao infante ou que 

possam alterar as condições atuais de desenvolvimento da criança, tendo 

em vista que referida concessão não faz coisa julgada, observando-se, 

sempre e em todo caso, o exclusivo interesse do menor envolvido. Acerca 

da matéria, já se decidiu: “A concessão da guarda, provisória ou definitiva, 

não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do 

menor e desde que não tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu 

guardião” (RT 637/52 e 596/262). Outrossim, quanto ao convívio materno, 

considerando que as partes em sede de audiência de conciliação 

ajustaram acerca do aludido direito de convivência de forma provisória (ID 

27395252), tendo posteriormente manifestado o interesse na 

regulamentação do tema, na forma pela qual se deu o ajuste anterior (ID 

28942089 e 29631563), hei por bem REGULAMENTAR na formal tal qual 

ajustada pelas partes na aludida audiência de conciliação (ID 27395252), a 

fim de resguardar os interesses do menor, acima de quaisquer outros. 

Assim, o exercício da convivência materno-filial dar-se-á da seguinte 

forma: a genitora exercerá o direito de convivência junto ao infante no 

meio do ano (férias de inverno), garantindo-se que a convivência ocorra 

no referido período de férias de forma integral e, ainda, metade das férias 

escolares no final de ano (férias de verão), ficando a genitora 
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responsável em buscar o menor nesta cidade de Rondonópolis, local da 

moradia paterna. Importante registrar que a fixação do período de visitas 

não impede que o genitor franqueie a convivência materna com o garoto 

em momento diverso, mas, ao contrário, serve de parâmetro mínimo à 

incentivar o diálogo e sempre buscarem o melhor interesse do menor, que 

está acima dos interesses dos genitores. Nesse ponto, espera-se dos 

genitores que possam agir colaborativamente, empreendendo esforços 

para o bom equacionamento do tema relativo à convivência harmônica 

entre si e com o filho de modo a protegê-lo, em lugar de criar situações 

que não favorecem a segurança e solidificação de vínculos, familiares e 

sociais, principalmente por ser indispensável à boa formação da 

personalidade do menor que, sem dúvida, já sofreu com a vivenciada 

beligerância entre seus genitores, não devendo, qualquer dos pais, violar 

o sagrado direito da criança ao convívio familiar (genitores e família 

extensa), previsto no ECA e garantido pela Constituição Federal. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, o 

pedido autoral concedendo a guarda unilateral do menor W. F. P. B. em 

prol do pai, Sr. WILCLERSON SOUSA BARROS, devendo ser obedecido o 

quanto disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, sem prejuízo de ulterior revogação, a qualquer tempo (art. 

153 da Lei 8.069/90), sendo ressalvado a genitora o direito de convivência 

na forma ajustada no ID 27395252, sem prejuízo de eventual alteração, por 

convergência entre as partes. Oportunamente, determino seja expedido o 

competente termo de guarda em favor do pai. Tendo em vista a 

sucumbência da parte requerida, condeno-a ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em favor 

do (a) patrono (a) do autor, que fixo prudentemente, em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), sobretudo considerando a natureza da demanda cujas 

discussões jurídicas e fáticas não envolvem grande complexidade, 

consoante o que determina o art. 85, §1º e 8º, do CPC. Todavia, resta 

suspensa a cobrança das verbas sucumbenciais acima dispostas, uma 

vez que a requerida milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Cientifique-se a douta representante do Ministério Público. P. I. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007989-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

PLEBIA DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

N. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº.: 1007989-87.2019.811.0003 Vistos etc., NIVALDO DA SILVA 

JÚNIOR e RAYSSA FELISBINA DA SILVA, devidamente qualificados e 

representados pela genitora PLÉBIA DIAS DE ARAÚJO, ajuizaram o 

presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL para que o Juízo venha a autorizar 

a alienação do imóvel urbano localizado nesta cidade, assinalando que 

cada um dos menores é proprietário da proporção de 2,85% do imóvel 

objeto da Matrícula n° 123.631, de 15 de março de 2019, do RGI da 

Comarca de Rondonópolis/MT. Explicam que o aludido bem imóvel é 

oriundo de transmissão hereditária ocorrida nos autos de Inventário sob nº 

14454-08.2014.811.0003 /Código: 761901 que tramitou perante a 2ª Vara 

de Família e Sucessões, tendo sido expedido o respectivo Formal de 

Partilha e, inclusive, este já teria sido registrado no 1º Registro de Imóveis 

desta Comarca, registrando que a venda é pretendida pelos demais 

co-proprietários (ID 22955202). O laudo de avaliação aportou no ID n. 

28212957. A parte autora concordou com o r. laudo de avaliação (ID 

28804259). O Ministério Público opinou favorável ao deferimento do pleito 

(ID 31351603). Relatei o essencial. Decido. Como é sabido o art. 1.691, do 

Código Civil, expõe que: 'Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus 

real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que 

ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou 

evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz' (sic). Ou 

seja, a alienação do imóvel pertencente aos filhos menores somente pode 

ocorrer se comprovada a situação de necessidade ou se ficar evidente o 

interesse da criança ou do adolescente sujeito ao poder familiar. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM DE 

MENOR. Demonstrada a necessidade e a destinação dos valores 

auferidos com a venda do imóvel, razoável o deferimento do pedido de 

alvará para a venda do referido bem. Recurso parcialmente provido. 

(Apelação Cível Nº 70019878792, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 15/08/2007). No caso 

vertente, vê-se claramente que restou demonstrada a necessidade e a 

destinação dos valores auferidos com a venda do imóvel. Por isso, se 

torna imprescindível o deferimento do pedido de alvará para a venda do 

referido bem. Ademais, como bem registrou a douta Promotora de Justiça 

'a proposta de compra e venda apresentada na exordial consta um valor 

maior que o da avaliação, demonstrando que os menores em questão 

serão beneficiados com a pretensa alienação' (sic). Assim, 

considerando-se a documentação acostada, que demonstra a 

procedência do pedido de alvará, bem como, o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e determino a expedição do alvará, na forma 

requerida na inicial. Expeça-se o alvará, com prazo de 180 dias, 

autorizando à parte requerente a proceder à venda do imóvel composto 

por um lote de terreno para construção, sob n. 6, da quadra n. 35, 

localizado no loteamento “Vila Aurora”, matriculado sob o número Matrícula 

n° 123.631. Ressalte-se a venda deverá ser feita pelo valor mínimo 

exposto na proposta anunciada na exordial, qual seja, R$ 220.000,00 

(duzentos e vinte mil reais). A prestação de contas haverá de ocorrer no 

prazo de 180 dias, comprovando-se que o valor auferido na venda foi 

depositado em conta poupança pertencente aos menores. Aguarde-se a 

prestação de contas em arquivo provisório. Sem custas ante a gratuidade 

da Justiça. Sem honorários. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007436-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. B. (EXEQUENTE)

L. V. C. D. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. D. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007436-40.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de 

Execução de Alimentos ajuizada por LAUREN VITÓRIA COSTA DE 

BARROS, devidamente representada pela genitora, em desfavor de LIBENI 

JOSÉ DE BARROS, ambos bem qualificados. Após o regular tramite do 

feito, aportou aos autos ajuste firmado entre as partes perante a 

conciliadora judicial (ID 29156650), com pedido de extinção do feito com a 

expedição de oficio destinado ao empregador do executado para o 

implemento do desconto em folha de pagamento da verba alimentar 

vincenda, sendo tal efetivado com a resposta ancorada no ID n. 

29617629. Relatei. Decido. Tratando-se de execução de alimentos em que 

as partes noticiaram a composição amigável, constando-se o teor da 

avença vertida no termo de ID n. 29156650 ressai que a presente executio 

comporta a imediata extinção na forma do art. 924, III, do CPC. Assim 

sendo, declaro, por consequência, extinto o presente feito, com 

supedâneo no art. 487, III, ‘b’ do CPC c/c 924, III, do mesmo Codex. Sem 

custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita, restando deferido r. benefício em prol do executado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Ato incompatível com o direito de 

recorrer, transitando em julgado, neste ato, a presente sentença. 

ARQUIVE-SE e dê-se a baixa pertinente, oportunamente. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009638-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009638-87.2019.8.11.0003 Vistos etc., Adriano Carlos de Oliveira, 

devidamente qualificado e representado propôs a presente ação de 

DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de Ana Maria Silva de Oliveira, também 

qualificada nos autos. Relata a parte autora que contraiu núpcias com a 

parte ré na data de 28/07/2006, sob o regime de comunhão parcial de 

bens, não tendo interesse na partilha de bens nesta oportunidade. Requer 

seja julgado procedente o pedido. Junta documentos. Frustrada a tentativa 

de citação pessoal, houve a citação por edital da parte requerida A parte 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta. 

Nomeado curador especial, houve a juntada de contestação por negativa 

geral (ID 29071275). O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 

31362138). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima facie, 

considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão do Requerente 

é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal 

existente com a Requerida apenas no papel. Com efeito, à luz da redação 

dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de longa data, constitui-se indubitavelmente em motivo 

bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do vínculo 

matrimonial. Quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá 

ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte do 

cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste 

particular, assinalo que sendo o nome direito da personalidade previsto no 

artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o 

patronímico da esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua 

personalidade, bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o 

cônjuge interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, 

confira-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

“Uma vez alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do 

casamento pelo divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do 

nome patronímico, uma vez que se trata de direito da personalidade e, 

como tal, devidamente incorporado à própria personalidade jurídica do 

titular, sendo-lhe indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é 

que no divórcio, o cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo 

expressa manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de 

disposição com relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível 

a perda tácita ou presumida de um direito da personalidade (e o nome está 

enquadrado como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código 

Civil). Por isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria 

dignidade da pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, 

fundamentalmente, de sua própria manifestação de vontade. (...) Trata-se 

de direito da personalidade que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores 

personalíssimos do titular, somente podendo lhe ser subtraído por sua 

expressa manifestação de vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora 

Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2011, p. 415/416). Posto isso, decreto o 

DIVÓRCIO de Adriano Carlos de Oliveira e Ana Maria Silva de Oliveira, com 

fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, 

IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os 

deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Deixo de pronunciar-me em relação aos bens, pois foi declarada a 

inexistência. A requerida continuará a utilizar o nome de casada. Sem 

custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. 

Neste particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Oportunamente, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 20 de abril de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003623-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. B. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003623-05.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

DIVÓRCIO” ajuizada por Ericson Franco de Matos Bueno em face Flávia 

Cristina Borba de Sousa Bueno, devidamente qualificados nos autos. 

Narra o requerente que contraiu núpcias na data de 24/10/2008, sob o 

regime de comunhão parcial de bens, advindo desta união o nascimento 

de dois filhos, atualmente menores de idade, sustendo que a criança Luiz 

G. A. S. B. (d.n. 16/04/2009) ficará sob sua guarda e responsabilidade 

enquanto Helena B. S. B. (d.n. 08/09/2016), ficará sob a guarda da 

genitora, ora requerida, sugerindo a forma de convivência entre os 

genitores não guardiões assim como a dispensa de alimentos. Ainda, 

relaciona os bens adquiridos na constância do casamento, assim como 

dívidas contraídas e proposta de compensação. Na oportunidade, postula 

pela tutela de urgência para fins de compelir os litigantes para depositarem 

os veículos sob suas responsabilidades em local adequado para venda. 

Ao final, postula pela concessão da justiça gratuita, e a procedência da 

ação, com o consequente divórcio, retorno da requerida ao nome de 

solteira, partilha dos bens e ressarcimento do valor de R$ 1.700,00 (um mil 

e setecentos reais). Em decisão inaugural (ID 19430236), foram 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como 

indeferido a tutela de urgência vindicada. Na ocasião agendou-se- a 

audiência de conciliação, cuja sessão restou parcialmente frutífera em 

relação ao divórcio, o retorna da requerida ao nome de solteira, guarda da 

prole comum e regulamentação de visitas em favor do requerente, 

seguindo o processo em relação a temática envolvendo partilha dos bens 

(ID 21393605). Em seguida, o autor manifestou ao ID 21443940 desistindo 

do pedido de partilha dos bens móveis que guarnecem o imóvel objeto da 

lide, devendo a ação prosseguir em relação a partilha do imóvel localizado 

no Bairro Residencial Maria Quitéria Teruel Lopes, o veículo e motocicleta 

descritos na exordial. Parecer ministerial favorável à homologação da 

avença (ID 21788619). Após, sobreveio contestação ofertada ao ID 

22081523, preliminarmente, postulando pela concessão da justiça gratuita, 

e narrando brevemente os autos, consignou que a temática envolvendo a 

prole será objeto de discussão autônoma, notadamente considerando a 

ausência de regularidade no polo da ação, estando, portanto, o 

prosseguimento desta ação adstrita a partilha dos bens adquiridos na 

constância do matrimônio. No mais, arguiu a inépcia da inicial em relação a 

partilha dos bens e, no mérito, congênere a inicial, indicou os bens 

passíveis de partilha além de consignar a existência de dívidas. Ao final, 

postulou pela extinção do processo com base na preliminar suscitada, e, 

subsidiariamente, a improcedência da ação, com a consequente partilha 

igualitária dos bens e dívidas do casal e dedução das dívidas comuns do 

casal. Em decisão parcial de mérito ao ID 22237540 foi homologado a 

avença entre as partes relacionada ao divórcio, retorno ao nome de 

solteira da demandada, guarda e regulamentação de visitas da prole 

comum. Doravante, instou as partes a especificarem as provas que 

pretendiam produzir. Aos ID’s 22923112 e 22955393, as partes 

manifestaram requerendo o julgamento antecipado da lide. Neste ínterim, o 

autor apresentou réplica ao ID 22950851, impugnando a preliminar 

levantada na defesa, assim como as assertivas registradas na 

contestação a respeito das dívidas e, na oportunidade, relacionou a 

existência de outras dívidas contraídas as quais totalizam o importe de R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 188 de 544



91.395,77 que devera ser rateada entre os litigantes, postulando, ao final, 

pela procedência da demanda. A demandada apresentou novo documento 

ao ID 23911747 e, ao ID 25645941 manifestou-se acerca das alegações e 

documentos que acompanharam a réplica do autor. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de ‘AÇÃO DE DIVÓRCIO” ajuizada por Ericson Franco de Matos 

Bueno em face Flávia Cristina Borba de Sousa Bueno, devidamente 

qualificados nos autos, pugnando, em síntese, pela decretação do 

divórcio, partilha de bens, regulamentação de guarda e visitas da prole 

comum. Prima facie, registra-se que a questão atinente ao divórcio, guarda 

e visitas foram convencionadas em audiência de conciliação e 

oportunamente homologada por este juízo (ID 22237540), de modo que 

resta pendente de julgamento, tão somente, a matéria relacionada a 

partilha dos bens. Pois bem, observa-se a desnecessidade de dilação 

probatória, tendo em vista que os elementos colhidos nos autos são 

suficientes para a formação da convicção deste juízo. Ademais, deve-se 

salientar que a matéria controvertida liga-se a questão de direito, sendo os 

aspectos fáticos demonstrados pelos documentos já constantes do 

caderno processual eletrônico, não havendo outras provas a serem 

produzidas em audiência. É, pois, cabível o julgamento do feito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Destarte, 

reportando-me a preliminar arguida em contestação, sustentando, em 

síntese, que o autor não expôs os argumentos fáticos e jurídicos que 

embasam os pedidos relacionados a partilha dos bens, carecendo-lhe 

causa de pedir e da narração dos fatos decorreu logicamente a 

conclusão, o que prejudica a defesa o julgamento do mérito, tenho que não 

merece acolhimento. Nesse sentido, malgrado a sustentação, verifica-se 

da peça de ingresso o tópico específico relacionado a partilha de bens 

(VII), com a relação dos bens adquiridos na constância da união e a 

exposição da necessidade de partilha. Destaca-se que a inépcia somente 

será decretada se a petição se revelar inteligível e incompreensível a 

ponto de apresentar uma narrativa de fato e fundamentos inconclusivos. 

No entanto, apesar da confusão e da dificuldade de compreensão em 

alguns pontos da peça madrugadora, é possível a identificação da causa 

e do objeto de pretensão do autor, hipótese, portanto, que não configura 

inépcia. Nesse contexto, “o pedido não deve ser extraído apenas do 

capítulo da petição especificadamente reservado aos requerimentos, mas 

da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte 

ao longo da petição” (STJ, REsp 967.375, 3ª Turma, rel.ª Min.ª Eliana 

Calmn, j. 2/9/1010, V.u., DJ 20/9/2010). Portanto, entendo que a inicial 

preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC, e não incide 

em nenhuma das hipóteses do § 1º do art. 330 do mesmo Codex, não 

havendo, destarte, que se falar em inépcia da inicial, de modo que inacolho 

a preliminar de inépcia da inicial ventilada pela requerida em sede de 

contestação. No mais, indefiro o pedido apresentado pela ré (ID 25645941) 

de desentranhamento dos documentos juntados com a petição de ID 

22950851 sob a alegação de impossibilidade de juntada naquele momento 

processual, eis ser lícito às partes juntarem documentos aos autos em 

fase instrutória, desde que tenha sido observado o princípio do 

contraditório, o que efetivamente ocorreu, não havendo violação ao art. 

434 do CPC, com a juntada de documentos anexos a réplica. Superando 

as questões processuais pendentes, no mérito, a ação é parcialmente 

procedente. Neste ponto, ressalta-se que o montante dos bens 

partilháveis é composto por todos aqueles adquiridos a título oneroso na 

constância do casamento e que existam no termo final da relação 

conjugal, com exclusão daqueles previstos pelo artigo 1.659 do Código 

Civil, in verbis: "Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I – os bens que cada 

cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do 

casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II – 

os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos 

cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III – as obrigações 

anteriores ao casamento; IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, 

salvo reversão em proveito do casal; V – os bens de uso pessoal, os 

livros e instrumentos de profissão; VI – os proventos do trabalho pessoal 

de cada cônjuge; VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras 

rendas semelhantes." Importa salientar que, no regime de comunhão 

parcial de bens, pouco importa, para fins de partilha, qual dos cônjuges 

tenha efetivamente despendido recursos financeiros na aquisição de 

bens, até porque há presunção legal de esforço comum do outro cônjuge, 

e somente em ocasiões excepcionais, por expressa previsão legal 1.659, 

do Código Civil, é que permite-se a exclusão de bens da comunhão. "(...) 

Na verdade, para a evolução jurisprudencial e legal, já agora com o art. 

1.725 do Código Civil de 2002, o que vale é a vida em comum, não sendo 

significativo avaliar a contribuição financeira, mas, sim, a participação 

direta e indireta representada pela solidariedade que deve unir o casal, 

medida pela comunhão da vida, na presença em todos os momentos da 

convivência, base da família, fonte do êxito pessoal e profissional de seus 

membros (...)" (STJ – 3ª T. – REsp 736.627/PR – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 11.04.2006 – RSTJ205:292). Por conseguinte, “o fim 

da vida em comum leva à cessação do regime de bens – seja ele qual for 

-, porquanto já ausente o ânimo socioafetivo, real motivo da comunicação 

patrimonial” (MADALENO, Rolf. Do regime de bens entre os cônjuges, 

194). Para evitar soluções injustas, prevenindo o enriquecimento sem 

causa (CC 884), além de cumprir os valores e princípios constitucionais no 

que tange à ética solidária das relação intersubjetivas, urge que se 

considere que não se comunicam, e, por isso, não e sujeitam a partilha, os 

bens adquiridos durante a separação de fato do casal (DA GAMA, 

Guilherme Calmon Nogueira. Separação de fato e ética ... 94). Desta 

forma, verifica-se dos autos que a separação fática do casal ocorreu 

aproximadamente em janeiro do ano de 2019. Assim, no que tange ao 

pedido de partilha do bem imóvel indicado na inicial, consistente em uma 

casa localizada no bairro Quitéria Teruel Lopes, sob o registro imobiliário 

nº. 59.142 do RGI local, conforme matrícula instruída ao ID 19388195, 

verifica-se que em verdade, verifica-se que as partes não adquiriram a 

propriedade do imóvel em questão, de forma que não se trata de partilhar 

o bem em si, já que este não pertence a nenhuma das partes, pois, a 

restrição lançada sobre o imóvel caracteriza negócio jurídico em que o 

adquirente de um bem transfere - sob condição resolutiva - ao credor que 

financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, apenas, com a 

posse direta, até porque, em ocorrendo inadimplência do financiado, 

consolida-se a propriedade resolúvel. Aliás, é cediço que a transferência 

de imóvel financiado a terceiros é causa de resolução do contrato de 

financiamento, razão porque não há como possibilitar a alienação a 

terceiro, seja ela judicial ou extrajudicial. Assim, a pretensão comporta tão 

somente a partilha na proporção de 50% para cada parte das parcelas 

adimplidas durante o casamento, sendo que a partir de então presume-se 

que foram pagas exclusivamente pela parte autora, que continua na posse 

do imóvel, consoante ficou incontroverso nos autos por meio das 

argumentações dos próprios litigantes. Em situações similares, a 

jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que o patrimônio a ser 

partilhado em sede de divórcio e, por analogia, união estável, quando o 

regime é da comunhão parcial e, em havendo pendência financeira 

referente à aquisição do bem, cabe a partilha equânime, na proporção de 

cinquenta por cento para cada consorte, dos valores efetivamente 

quitados até a data da separação de fato, quando cessa o regime de bens 

que norteia a relação. A proposito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. PARTILHA DA INTEGRALIDADE DO BEM IMÓVEL E DO 

AUTOMÓVEL ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO NÃO QUITADO 

DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DO APELANTE COM O 

AUTOMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Devem integrar a 

partilha apenas as parcelas do financiamento pagas até a separação 

fática, cuja apuração ocorrerá em liquidação de sentença, não havendo 

falar em divisão igualitária dos bens. Magistrada a quo, que, inclusive, 

determinou que a apelada indenize as parcelas individualmente quitadas 

pelo apelante após a separação do casal, o que sequer seria devido, até 

mesmo porque seguiu residindo no imóvel, mas, na impossibilidade de 

reformatio in pejus, não comporta alteração. Considerando que a apelada 

possui a guarda do filho do casal, foi a contratante do financiamento 

imobiliário, realizado sob o Programa Minha Casa, Minha Vida, e manifestou 

ter deixado o lar somente porque o apelante se recusou a fazê-lo, não lhe 

deixando outra alternativa, adequado que o imóvel caiba a ela, ao passo 

que o veículo permanecerá com o apelante. Apelação desprovida.” 

(Apelação Cível Nº 70080031875, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019). Diante 

dessas ponderações ACOLHO a partilha das parcelas adimplidas durante 

o casamento, referente ao imóvel registrado na matrícula de nº. 59.142no 

SRI local devendo o autor ressarcir a requerida a proporção de 50% 

(cinquenta por cento) dos respectivos valores adimplidos até separação 

fática do casal, cuja aferição do quantum haverá de ocorrer mediante 

liquidação de sentença, acrescidos de juros legais e correção monetária 

pelo INPC, a contar da data da separação de fato do casal, devidamente 

acompanhada com do demonstrativo/extrato financeiro emitido pelo agente 

financeiro do r. período. Ademais, estando o financiamento em nome da 

parte autora, por evidente, deverá se responsabilizar pelo adimplemento 
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do débito pactuado desde a separação e fato junto ao agente financeiro 

(terceiro alheio a lide) e, advindo a quitação integral o mesmo poderá dar a 

destinação que entender conveniente que, aí sim, será de sua titularidade, 

preservando-se o quanto ajustado junto ao banco credor em homenagem 

ao princípio da pacta sunt servanda. Apenas para não passar em branco, 

fica ressalvado os pagamentos realizados após separação fática do 

casal, em favor de quem os pagou. Salientando, por oportuno, que a 

correção monetária é mera recomposição da moeda e é devida desde a 

dissolução a união estável, que foi quando nasceu o direito da parte 

autora à partilha do bem. Doravante, em relação ao veículo 

RENAULT/SANDERO, 2017/2017, placa QBO6655 é fato incontroverso que 

foi adquirido na constância da união conjugal e -, embora haja 

refinanciamento do mesmo, conforme noticiado pela demandada, no 

entanto ausente a finalidade do r. refinanciamento, se por questões de 

renegociação de dívidas ou retirada de parte do dinheiro, que nesta última 

hipótese supõe ter sido revertida em favor da família -, haverá de ser 

partilhado as parcelas adimplidas no curso do casamento, conforme n. 

Operação 882838408 datado de 08/05/2017 (ID 22081538). Diante dessas 

ponderações, ACOLHO a partilha concernente às parcelas adimplidas 

durante a convivência conjugal relativamente ao veículo 

RENAULT/SANDERO, melhor individualizado ao ID 19388407, devendo a 

requerida ressarcir os respectivos valores (adimplidos durante o 

casamento) ao autor, se responsabilizando nesses casos pelas parcelas 

vencidas desde a separação de fato e vincendas, o qual haverão de ser 

apurados em liquidação de sentença, acompanhados dos documentos 

correlatos a tal desiderato, ante a ausência nos autos da 

histórico/evolução financeira, acrescidos de juros legais e correção 

monetária pelo INPC, a contar da data da separação de fato do casal. 

Apenas para não passar em branco, fica ressalvado os pagamentos 

realizados após separação fática do casal, em favor de quem os pagou. 

Salienta-se que a correção monetária é mera recomposição da moeda e é 

devida desde a dissolução a união estável, que foi quando nasceu o 

direito da parte autora à partilha do bem. Ademais, estando o 

financiamento em nome da requerida, por evidente, deverá se 

responsabilizar pelo adimplemento do débito pactuado junto ao agente 

financeiro (terceiro alheio a lide) e, advindo a quitação integral o mesmo 

poderá dar a destinação que entender conveniente que, aí sim, será de 

sua titularidade. Anota-se que da documentação encartada aos autos 

observa-se que consta restrição por alienação fiduciária sobre o veículo, 

assim, não se trata de partilhar o bem em si, já que este não pertence a 

nenhuma das partes, pois, a restrição por alienação fiduciária lançada 

sobre o veículo caracteriza, ante a natureza do referido contrato, negócio 

jurídico em que o adquirente de um bem móvel transfere - sob condição 

resolutiva - ao credor que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. 

Permanece, apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do 

financiado, consolida-se a propriedade resolúvel (STJ - REsp 47.047-1/SP, 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Por derradeiro, ACOLHO a partilha 

da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, 2011/2011, individualizada no ID 

19388403, devendo o autor ressarcir à requerida a proporção de 50% 

(cinquenta por cento) do quantum debeatur, cujo valor haverá de ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, mediante preço médio 

disponibilizado pela tabela FIPE da época da separação de fato do casal, 

com a incidência da correção monetária, pelo INPC. Outrossim, em ambos 

os casos (veículo e motocicleta) registro que deverá ser partilhado 

igualitariamente os débitos tributários, multas e encargos de licenciamento 

anual que recaem sobre os referidos, cujo valor haverá de ser 

demonstrado em sede de liquidação de sentença, devidos até o término da 

relação conjugal. Adendo, em relação aos bens móveis que guarneciam a 

residência do casal, evidencia-se que o autor dispôs da integralidade em 

prol da demandada (ID 21443940), de forma que dou por prejudicada a 

apreciação da matéria. No mais, em relação a compensação de eventuais 

dívidas narradas na inicial, tem que que o autor deixou de indicá-las de 

forma clara e objetiva, assim como deixou de individualizá-las e 

corroborá-las através dos documentos. Nesse sentido, verifica-se que o 

pedido da parte autora refere a restituição pela requerida, do valor de R$ 

1.700,00 referente as parcelas da escola do filho, no entanto, deixou de 

validar suas assertivas com documento hábil para tanto. De mais a mais, 

apensar de instruir aos autos em sede de impugnação com fatura de 

cartão de crédito em nome de terceira pessoa (estranha à lide), tal 

documento, por si só não evidencia o pagamento realizado, eis que não é 

possível individualizar-lo o pagamento relacionado a instituição de ensino 

naquele manuscrito (ID 22951172, 22951148. Desta forma, inacolho o 

pedido de restituição vindicado no item “l” dos pedidos iniciais. Além disso, 

em relação a inovação fática com a inclusão de dívidas no curso do 

processo (ID 22950851) não conheço do pedido, com suporte no art. 329, 

II do Código de Processo Civil, notadamente diante da discordância 

expressa da requerida, consoante manifestação de ID 25645941. 

Ademais, transposta tais questões, nota-se que a demandada narra em 

sua contestação a existência de dívidas omitidas na peça inicial, 

postulando a partilha das respectivas, contudo, não valeu-se do instituto 

da reconvenção (CPC, art. 343). Deveras, salienta-se que à exceção das 

ações de natureza dúplice, a contestação tem como única finalidade o 

oferecimento de resistência ao pedido do autor, sendo a reconvenção o 

instrumento adequado para a parte demandada exercer o seu direito de 

ação, se afastando da posição passiva, que é própria da contestação, 

para assumir a posição ativa, pleiteando o bem da vida em pedido dirigido 

contra o autor da ação. Destarte, comungo do entendimento de que 

qualquer pretensão da parte ré quanto ao vindica partilha de bens alheios 

à petição inicial deve ser deduzida na via reconvencional ou em ação 

própria, na linha do que prescrevem os artigos 335 e 343 do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, verbis: AÇÃO DE DIVORCIO. NATUREZA 

DÚPLICE AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONTESTAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PARTILHA DE BENS. NÃO ARROLADOS 

NA INICIAL. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. 1. A ação de divórcio não 

possui natureza dúplice; eventual pedido contraposto, que contenha 

pretensão própria, deve ser arguido em reconvenção, que não foi 

apresentada. 2. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 

20161210042743 – Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, 

Publicado em 11/07/2017). Dessa forma, deixo de reconhecer e processar 

as questões lançadas em sede contestação, sem prejuízo da parte 

interessada manejar sua pretensão em via autônoma e adequada. Por 

oportuno, deixo de condicionar eventual abatimento/compensação de 

valores, consoante formulado na inicial, ressaltando-se que não foram 

apurados nesta ocasião os respectivos valores, admitindo, por evidente a 

compensação do montante, sendo certo que a data e os valores a serem 

pagos podem ser demonstrados em cumprimento de sentença, sem 

prejuízo de ajuste entre os envolvidos acerca da temática. Nesse 

compasso, é tudo o que basta para a solução desta lide. Os demais 

argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão 

deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: “Não ofende a 

norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão 

que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em 

razão da análise anterior de questão subordinante.”. Por derradeiro, 

cumpre assentar que se considera prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no E. 

STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. FélixFischer, DJ 08.05.2006, p. 24). 

Posto isso, JULGO em parte PROCEDENTE o pedido manifestado na 

presente ação e, via de consequência, DECLARO encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. A partilha dos bens fica definida conforme 

fundamentação antes lançada. Expeça-se o mandado de averbação (art. 

10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, §1º, I, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais, conforme deliberação 

constante no ID 22237540. Face ao resultado do julgamento e a 

sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno a parte requerida ao 

pagamento 50% das custas processuais e de honorários de sucumbência 

em favor do patrono da parte requerente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) tendo em vista o parcial acolhimento do pedido autoral 

e a natureza da causa e condeno a parte autora ao pagamento de 50% 

das custas processuais e de honorários de sucumbência em favor do 

patrono da parte ré no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sobretudo tendo em vista se tratar de processo de duração curta, no 

caso, aproximadamente um ano, cujas discussões jurídicas e fáticas não 

envolvem grande complexidade. Fica suspensa a exigibilidade em relação 

à parte autora por litigar amparada pelo benefício da gratuidade da justiça 

que ora DEFIRO em favor da demandada, conforme pedido consignado 

oportunamente (ID 22081523), com fundamento no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Considere-se vedada a compensação dos 

honorários por tratar-se de verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do 

CPC). Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficarão 

suspensas enquanto perdurar a impossibilidade da parte em adimpli-las, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que milita sob o pálio da 
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assistência judiciária gratuita. Na hipótese de interposição de recurso de 

apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo 

Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte 

contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo 

recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para 

oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, 

para apreciação do recurso de apelação. Preclusa a via recursal, não 

havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 

da CNGC-MT), arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 20 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003922-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1003922-79.2019.8.11.0003. Vistos, etc. VAGNA BEZERRA 

BATISTA DA SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

NOME, trazendo a pretensão inicial de alterar o seu nome para CRISTIANE 

BEZERRA BATISTA DA SILVA, sob o argumento de que o nome constante 

do seu registro de nascimento lhe causa inúmeros dissabores e 

constrangimento social. Requereu a gratuidade judiciária. Acostou 

documentos. Recebida a exordial depois de procedida a expedição de 

edital, aportou ao processo o parecer ministerial de ID n. 23985052, cujo 

teor retrata pedido de intimação da Autora para a apresentação de 

certidões negativas. Adiante, a autora apresentou as certidões consoante 

determinação do juízo, registrando que a existência de algumas restrições 

junto aos órgãos de proteção ao crédito em se nome não pode constituir 

empecilho ao acolhimento do pedido inicial (ID 24975517). 

Derradeiramente, a representante do Ministério Público opinou pela nova 

intimação da Autora para comprovar a quitação dos débitos ilustrados nas 

aludidas certidões, instando-a a apresentar as certidões negativas (ID 

31246501). É o relatório. Decido. A ação deve ser julgada de plano nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista a 

desnecessidade de produção de provas, comportando o feito julgamento 

no estado em que se encontra. Cuida-se de ação denominada como 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL em que pretende-se verdadeira 

ALTERAÇÃO de nome da interessada, alterando-se de Vagna Bezerra 

Batista da Silva para Cristiane Bezerra Batista da Silva, ao argumento de 

que o nome da Autora estaria lhe causando constrangimentos desde a 

infância. É sabido que uma vez ultrapassado o prazo a que alude o artigo 

56 da Lei nº 6.015/73, qualquer alteração posterior de nome somente 

ocorrerá excepcionalmente e de forma motivada, conforme prevê o artigo 

57 da Lei de Registros Públicos, com a redação que lhe foi conferida pela 

Lei n.º 12.100/2009. WALTER CENEVIVA (Lei de Registros Públicos 

Comentada, 8ª edição, Saraiva, 1.993, São Paulo, p.115) ensina que, no 

requerimento, alegando exposição ao ridículo o interessado deve "a) 

afirmar que o prenome o submete ao riso e ao escárnio dos demais; b) 

explicar porque, subjetivamente, sente-se ridículo; c) comprovar, no seu 

meio social, o afirmado ridículo". No caso em exame, a Requerente 

fundamentou o pedido no fato de o seu prenome “Vagna”, sempre ter sido 

motivo de chacotas e constrangimentos, trazendo inclusive documento 

extraído da rede social 'facebook' a fim de demonstrar a forma como se 

apresenta socialmente (ID 19516246). Para se caracterizar o ridículo 

previsto em lei, ele deve ser objetivo, motivo de riso alheio, e, não, o 

sentimento subjetivo ou preconceituoso do próprio interessado. Embora se 

compreenda que o prenome “Vagna” possa não agradar a Requerente, o 

acolhimento do pedido nos moldes formulados na exordial não encontra 

sustentáculo legal, na medida em que implicaria no desvirtuamento do 

instituto da retificação. Conforme elucida o jurista acima mencionado (ob. 

cit.), "Não se trata de questão de gosto ou de preferência do indivíduo, a 

que enseja alteração." Sobre o tema "nome", leciona, JOSÉ SERPA DE 

SANTA MARIA: "A finalidade do nome civil, como já deflui de sua própria 

significação, é servir para distinguir as pessoas humanas de uma mesma 

sociedade, durante a sua vida e até após a morte, pela memória que se 

fixa através de seus sucessores e da estima e mérito pessoal. Muitas 

vezes o nome adquire tal respeitabilidade pela tradição que cria, que serve 

também para dignificar o seu portador, com um escopo secundário e 

variável". (In, Direitos de Personalidade e a Sistemática Civil Geral, Julex 

Livros, p. 132). Ora, a lei não pode basear-se em sentimento. Se assim o 

fizer, cairá no vazio o princípio da imutabilidade do prenome previsto no 

artigo 58 da Lei 6.015/73, pois qualquer pessoa insatisfeita com o próprio 

nome poderia requerer a sua modificação, o que não se concebe. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. 

ALTERAÇÃO DE PRENOME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL SOMENTE RELATIVIZADO EM 

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. Não se acolhe a pretensão de retificação do 

registro civil para alteração de prenome, ante o princípio da imutabilidade 

do registro civil, somente relativizado em situações excepcionalíssimas, 

quando o nome expõe o portador ao ridículo ou gera problemas de 

identificação social, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70043878974, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos) “APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. 

DESCABIMENTO. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga o 

pedido com as provas existentes nos autos, por entender que são 

suficientes ao julgamento da lide. Caso em que o prenome da autora não 

expõe ao ridículo, sendo descabida a sua modificação.” NEGARAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70036966083, Oitava Câmara Cível, 

TJRS, Relator Rui Portanova) Ressalta-se que vigora em nosso sistema o 

princípio da imutabilidade do nome, pela qual a pessoa é individualizada e 

identificada como sujeito de direito e obrigações, admitindo-se 

excepcionalmente a modificação, desde que se trate de situação 

excepcional e devidamente motivada, o que não se evidencia no caso em 

mesa. In casu, a autora requereu a retificação alegando que o prenome 

Vagna sempre lhe causa desconforto, identificando-se com o nome 

CRISTIANE. No entanto, salvo melhor juízo, entendo que o nome Vagna, de 

origem germânica, não é incomum nem mesmo ridículo, a ponto de causar 

à autora qualquer constrangimento, inviabilizando a procedência do pleito. 

Assim sendo, inexistindo justificativa plausível para se proceder à 

substituição do prenome da Requerente na forma pretendida, restando, 

por outro lado claro que a sua motivação baseia-se em mero capricho e 

conveniência pessoal. Assinale-se ainda que não obstante o prenome da 

requerente, como consta da petição inicial, seja 'pouco usual', longe está 

de ser considerado ridículo ou causador de sofrimento que justifique a 

alteração, somente viável em casos excepcionais. Portanto, dada máxima 

vênia, não se vislumbra, e não foi indicado pela Requerente, qualquer 

prejuízo de natureza objetiva ou justificativa plausível para a alteração 

nominal neste momento, entendendo inclusive desnecessária 

desenvolver-se a pretensa intimação vindicada pelo Ministério Público haja 

vista entender o juízo que o feito já encontra-se suficientemente instruído 

e maduro para julgamento (art. 370 do CPC). Ilustro: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DO PRENOME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO 

DA DEFINITIVIDADE DO NOME. RELATIVIZAÇÃO EM SITUAÇÕES 

EXCEPCIONAIS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO 

FORA DAS HIPÓTESES PERMITIDAS PELA LEI DOS REGISTROS 

PÚBLICOS. Não se acolhe a pretensão de retificação do registro civil para 

alteração de prenome ante o princípio da definitividade do registro civil, 

somente relativizado em situações excepcionais, tais como quando o 

nome expor seu portador ao ridículo ou gerar problemas de identificação 

social, o que não é o caso dos autos. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70040793523, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga) De mais a mais, tenho que o 

deferimento da alteração postulada abriria perigoso precedente, que 

inundaria o Poder Judiciário com pedidos de todos aqueles, milhares, 

desgostosos com seus nomes. A excepcionalidade da situação deve ser 

garantida. Se não bastasse, em consulta ao sistema INFOJUD, verifica-se 

que a Autora é titular de Pessoa Jurídica inscrita sob CNPJ 

29.906.221/0001-05, consoante documento anexo. No mais, assinalo que 

em consulta ao site do Tribunal Regional Eleitoral - MT, verifica-se que a 

autora figura como parte em suposto procedimento de natureza criminal 

perante a Justiça Eleitoral, consoante extrato anexo. Ora, a autora conta 

atualmente com 45 anos de idade, restando claramente individualizada e 

identificada no meio social com o nome de Vagna Bezerra Batista da Silva 

tendo inclusive constituído uma empresa, encontrando-se com o seu nome 

incluso no rol de maus pagadores (ID 24975528 e 24975519), carecendo 

por evidente de demonstrar a presença de todos documentos necessários 

para comprovação da sua idoneidade pessoal, social e comercial. Com a 

devida vênia, sob o meu modesto modo de pensar, a autora omitiu algumas 
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das importantes informações acima descritas a este juízo, 

vislumbrando-se que a pretendida retificação poderá causar prejuízo a 

terceiros ou mesmo à segurança das relações jurídicas anteriormente 

estabelecidas, sobretudo ponderando-se que os registros públicos visam 

conceder autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos - art. 1º 

da Lei 6.015/73 e por essa razão a regra é a imutabilidade vez que está 

relacionado ao direito de personalidade porquanto o nome é a forma pela 

qual se identifica e individualiza a pessoa no meio social – art. 58 da Lei 

6015/73. Por oportuno, confira-se: “O nome do indivíduo é um atributo do 

direito da personalidade, utilizado como uma das formas de identificá-lo na 

sociedade, trazendo segurança às relações jurídicas. A modificação dos 

registros apenas é admitida em caráter excepcional, verificada a 

existência de justo motivo. Portanto, não tendo sido apresentada razão 

relevante para a supressão do prenome, prevalece a regra da 

imutabilidade relativa do nome” (TJMG - Apelação Cível 

1.0074.17.003685-4/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2018, publicação da súmula em 

18/06/2018). APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE 

RETIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO. NOME QUE, APESAR DE INCOMUM, NÃO EVIDENCIA 

CAPACIDADE DE ATINGIR NEGATIVAMENTE A IMAGEM OU QUALQUER 

OUTRO DIREITO AFETO À PERSONALIDADE DA POSTULANTE. 

INDEFERIMENTO. IMUTABILIDADE DO NOME. AUSÊNCIA DE JUSTO 

MOTIVO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70058336645, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/09/2014). Em 

síntese, a pretensa alteração de nome neste momento irá trazer uma 

identificação mais comum a autora, que pelos registros apresentados nos 

autos, demonstram que possui inclusive apontamento de crédito, o que 

poderá causar prejuízos a terceiros e lesão ao interesse social. De rigor, 

portanto, a improcedência, mais não é necessário dizer. Face ao exposto, 

e tudo mais que dos autos consta, invocando aqui, ainda nos princípios 

gerais do Direito, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de 

Retificação de Registro Civil proposto por Vagna Bezerra Batista da Silva. 

Sem custas, na forma do art. 12 da lei 1.060/50. Sem disposição no 

tocante aos honorários, visto se tratar de causa que tramitou pela 

jurisdição graciosa. Preclusa a via recursal, arquivem-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório. Notifique-se o Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de abril de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016140-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. (REU)

 

Processo nº.: 1016140-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de 

execução de alimentos ajuizada por HIAGO DE OLIVEIRA PROENÇA, 

representado por sua genitora, Sra. FANY ADRIANA MENDES DE 

OLIVEIRA, em desfavor de CLEBERSON APARECIDO PROENÇA pelo rito 

da coerção pessoal referente às parcelas alimentícias vencidas nos 

meses de outubro a dezembro de 2019 (ID 27146674) Juntou documentos. 

Recebida a demanda, determinou-se a citação do executado para 

comprovar o pagamento do débito ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil (ID 27211070). Após 

inexitosa tentativa de citação do executado, a exequente reiterou pela 

renovação da diligência. Relatei o essencial. Decido. Chamo o feito a 

ordem. Considerando que se encontra em tramitação perante esta Vara 

Especializada outra demanda executiva envolvendo as mesmas partes 

pelo rito do art. 528 do CPC, cujo débito exequendo contempla as parcelas 

executadas na presente ação (Processo n. 1002778-41.2017.8.11.0003), 

contudo mais ampla, porquanto proposta anteriormente à presente, 

conforme consulta efetivada junto ao Sistema PJE na presente data, 

configura-se assim a litispendência entre os procedimentos. A título de 

argumentação destaco que entre duas ações de execuções que versam 

acerca de prestações alimentares idênticas há litispendência, tendo em 

vista que ambas cobram dívida atual nos moldes do art. 528 do CPC, ao 

passo que no caso vertente o exequente ajuizou várias ações de 

execução distintas em datas diversas (1016140-42.2019.8.11.0003, 

1 0 0 2 7 7 8 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  1 0 1 6 2 0 7 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  e 

1002779-26.2017.8.11.0003). De mais a mais, o art. 323 do CPC também 

autoriza que as prestações sucessivas sejam consideradas incluídas no 

pedido enquanto durar a obrigação, independentemente de declaração 

expressa da parte exequente. Portanto, é cabível, na atualização do débito 

alimentar exequendo, a inclusão dos meses vencidos após o ingresso em 

juízo. Por fim, depreende-se desnecessário a existência de duas ações de 

execução pelo rito da coerção pessoal. Ademais, permitir o 

processamento de múltiplas ações de execução além de ferir os princípios 

da economia e celeridade processual configurada estaria a ocorrência do 

bis in idem com a cobrança das mesmas parcelas alimentícias por duas ou 

mais vezes. Assim, presentes os requisitos configuradores da 

litispendência, quais sejam, identidade de partes, pedido e causa de pedir, 

o presente feito há de ser extinto sem resolução do mérito. Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito 

executivo, porquanto configurada a litispendência entre esta demanda e 

os autos de Código n. 1002778-41.2017.8.11.0003, e, por conseguinte, 

julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, V 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que a parte 

exequente é beneficiária da assistência judiciária. Transitada em julgado, 

arquive-se. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016207-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. O. P. (AUTOR(A))

F. A. M. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. (EXECUTADO)

 

Processo nº.: 1016207-07.2019.8.11.0003 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizado por HIAGO DE OLIVEIRA PROENÇA, 

devidamente representado pela genitora, em face de seu genitor 

CLEBERSON APARECIDO PROENÇA, ambos bem qualificados nos autos. 

RELATEI. DECIDO. Chamo o feito a ordem. A presente execução, sob o rito 

da constrição patrimonial foi proposta visando o recebimento da verba 

alimentar atinente aos meses fevereiro de 2017 a setembro de 2019. 

Entrementes, em consulta ao sistema PJE verifico a existência de outras 

execuções figurando como partes os ora litigantes, registrando-se 

inclusive que o período da verba alimentar objeto do presente pleito 

também está sendo cobrado em no bojo da execução sob número 

1002778-41.2017.8.11.0003, aliada a existência de outra execução, 

também sob o rito da constrição patrimonial (processo n. 

1002779-26.2017.8.11.0003) em tramitação neste juízo. A título de 

argumentação, destaco que entre várias ações de execuções que versam 

acerca de prestações alimentares idênticas há litispendência, ao passo 

que no caso vertente o exequente ajuizou múltiplas ações de execução 

distintas em datas diversas (Processos n. 1016140-42.2019.8.11.0003, 

1 0 0 2 7 7 8 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ,  1 0 1 6 2 0 7 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  e 

1002779-26.2017.8.11.0003). Ainda, o art. 323 do CPC também autoriza 

que as prestações sucessivas sejam consideradas incluídas no pedido 

enquanto durar a obrigação, independentemente de declaração expressa 

da parte exequente. Portanto, é cabível, na atualização do débito alimentar 

exequendo, a inclusão dos meses vencidos após o ingresso em juízo. 

Ademais, permitir o processamento das diversas ações de execução além 

de ferir os princípios da economia e celeridade processual configurada 

estaria a ocorrência do bis in idem com a cobrança das mesmas parcelas 

alimentícias por duas ou mais vezes. Assim, nos termos do artigo 337, §§ 

1º a 3º do CPC, presente a litispendência. Há identidade de partes, pedido 

e causa de pedir. E porque distribuído em momento anterior as referidas 

execuções (Processo n. 1002778-41.2017.8.11.0003 e 1002779-26.2017. 

8.11.0003) e impõe-se a extinção da causa. Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

presente feito, nos termos do art. 485, V e § 3º do Código de Processo 

Civil. Sem ônus da sucumbência eis que o exequente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, arquive-se. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002872-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. A. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. O. D. J. (REU)

 

Processo: 1002872-81.2020.8.11.0003. Vistos etc., A teor da emenda 

apresentada, aguarde-se a realização da audiência antes aprazada. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2020 (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008872-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

ROSINHA DA ROSA OAB - 004.947.691-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1008872-34.2019.8.11.0003 Vistos. 01. Certifique-se 

acerca da resposta ao oficio expedido derradeiramente (ID 24705882). 

Acaso não tenha aportado a resposta, reitere-se assinalando-se o prazo 

de cinco dias para resposta, sob as penas da lei. Em caso de inercia, vista 

ao M.P. para providências na seara criminal, em assim entendendo. 02. Por 

força do princípio da colaboração, intime-se o requerido a fim de que 

apresente no prazo de cinco dias, cópia dos três últimos comprovantes de 

rendimentos (holerite). 03. A teor do parecer ministerial retro, especifiquem 

as partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

efetivamente produzir, no prazo de cinco dias. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de melhor 

adequação da pauta pelo juízo. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de abril de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

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)

 

Processo: 1004279-25.2020.8.11.0003. Vistos etc.. Ante ao pedido de ID 

n. 31218658, autorizo que a sessão de conciliação antes aprazada seja 

realizada via sistema de videoconferência, devendo tal ser implementada 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta comarca em parceria 

com o CEJUSC da comarca de ITAJUBA-MG (Rua Dr. Theomiro Carneiro 

Santiago, 90 - Centro cep: 37.500-036), devendo assim o Autor 

comparecer na referida unidade na data antes aprazada 

implementando-se o ato via link de acesso a ser encaminhado 

oportunamente. No mais, reitero o decisum inaugural e a designação 

vertida no ID n. 30571547. Cite-se. Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001061-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1001061-23.2019.8.11.0003 Vistos etc., Ante ao teor da 

certidão retro, em substituição à nomeação vertida no ID n. 24258034, 

nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador Dr. Samir Brada Dib, atuar como curador 

especial da requerida, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe 

aberta vista para que oferte a competente defesa. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 20 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000390-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000390-97.2019.8.11.0003. Vistos etc., Renove-se a 

realização de estudo psicossocial junto ao núcleo familiar do Autor. Fixo o 

prazo de 30 dias a fim de que o laudo aporte aos autos. Do laudo, 

intimem-se. Após, vista ao Parquet. Às providências. Rondonópolis, 20 de 

abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006935-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SCHINDLER OAB - PR79852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006935-52.2020.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Alimentos, partilha de bens e pedido de tutela antecipada de 

regulamentação de visitas com pedido de guarda”, ajuizada por 

ASTROLINO A. de S. J., em face de JULIANA C. R., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a exordial vieram os documentos pertinentes. 

É o sucinto relatório. Decido. Compulsando o feito, observa-se que esta 

ação contém além de idênticas as partes, pedido similar àquela registrada 

sob o nº 1006346-60.2020.8.11.0003, a qual foi distribuída pela ora 

requerida a esta unidade especializada em momento precedente, aos 

08/04/2020. Ademais, a demanda originária já conta com provimento liminar 

proferido em 13/04/2020, tratando, de sobremaneira, das questões então 

vindicadas, sendo recomendável, na hipótese, o prosseguimento daquela. 

Destarte, caracterizado in casu o fenômeno processual da litispendência, 

cuja configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do 

CPC, in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso.". A respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte julgado: “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito 

jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus 

Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota 

nº 21, ao art. 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 

390). Portanto, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. É o chamado pressuposto negativo, que impede a 

propositura de nova ação igual à outra anteriormente proposta, impondo 

ao juízo a extinção sem resolução do mérito da segunda demanda, 

consoante o ensinamento que o STJ traz no seguinte aresto: 

“Caracterizada a litispendência, prossegue-se nos autos do primeiro 

processo” (STJ - 4ª Turma, Resp 174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 

7.8.01, deram provimento parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, 

ao art. 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. LITISPENDÊNCIA. 

TRÍPLICE IDENTIDADE (ARTIGO 337, § 2º, CÓDIGO PROCESSO CIVIL). 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO V, CPC). 

COMPETÊNCIA. FORO DE DOMÍCILIO DO ALIMENTANDO E GUARDIÃO DO 

INCAPAZ (ART. 53, INCISO I E II, CPC). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO ADESIVO 

PREJUDICADO. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face 

da sentença que, na ação de divórcio litigioso movido pelo cônjuge varão 
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em desfavor da virago e dos filhos menores, julgou extinto o feito sem 

resolução de mérito pelo reconhecimento de litispendência (art. 485, inc. V 

do CPC) devido ao ajuizamento de demanda anterior, entre as mesmas 

partes, com mesmo pedido e causa de pedir. 2. Há litispendência quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada. Assim constatada a identidade 

de partes, causa de pedir e pedido (artigo 337, § 2º, CPC), correta a 

sentença que extingue o processo sem resolução de mérito. 3. O fato de 

já ter ocorrido a citação na demanda que corre no Distrito Federal não é 

suficiente para descaracterizar a competência do juízo de Ingazeira/PE, 

local do domicílio dos alimentandos e de quem está com a guarda dos 

filhos menores (incapazes), no caso a genitora (artigo 53, inciso I e II, do 

Código de Processo Civil). 4. Não sendo possível afirmar que o autor tinha 

conhecimento da existência da ação que corria no estado de Pernambuco, 

até porque não fora citado, descabido invocar o princípio da causalidade 

para condená-lo nos consectários da sucumbência. 5. Provido o recurso 

para excluir a condenação em honorários advocatícios, resta prejudicado 

o recurso adesivo que buscava justamente a majoração dessa verba. 6. 

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.” 

(TJDFT - Acórdão 1139080, 20170810043224APC, Relator: CESAR 

LOYOLA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no 

DJE: 26/11/2018. Pág.: 208/231). “DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PRÉVIA 

PROPOSITURA DE DIVÓRCIO PELO CÔNJUGE VARÃO - IDENTIDADE DE 

PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. - Há 

litispendência, quando se reproduz ação idêntica a outra que está em 

curso, ou seja, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo 

pedido, nos moldes do artigo 301, parágrafos 2º. e 3º, do Código de 

Processo Civil.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.252922-5/002, 

Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

27/11/2014, publicação da súmula em 04/12/2014). Dito isto, no caso em 

análise, deverá prevalecer o feito que foi proposto e despachado em 

pr imei ro  lugar ,  ou se ja ,  aque le  reg is t rado sob nº . 

1006346-60.2020.8.11.0003, face a retratada prevenção, consoante 

norma capitulada no art. 59, do CPC. Portanto, configurada a 

litispendência, cabe ao Juiz julgar extinto o processo, ex officio ou a 

requerimento do interessado, dada a impossibilidade de o Estado, através 

de seus órgãos, julgar duas vezes a mesma ação. Apenas para não 

passar em branco, registre-se que o autor poderá deduzir as pretensões 

que entender convenientes naqueles autos, eventualmente não 

albergadas pela pretensão originária da ex-cônjuge, valendo-se dos 

instrumentos adequados, querendo. Diante do exposto, com amparo no 

art. 485, I e V, do Código de Processo Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE A 

PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Traslade-se cópia do presente decisum 

aos autos de nº. 1006346-60.2020.8.11.0003. Ante a movimentação 

mínima da máquina estatal, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita ao autor, com fundamento no art. 99, 3º, do CPC. Honorários 

indevidos face a ausência de angularização processual. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Notifique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 22 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007021-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EVANDRO COUTO JUSTINO OAB - MG72586B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. X. D. S. (REU)

 

Processo nº.: 1007021-23.2020.8.11.0003 Vistos etc., Faculto ao autor a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos a certidão de 

nascimento do requerido Igor, bem como o titulo judicial com preceito 

exoneratório em relação ao filho Yan Lander Xavier de Souza, eis que 

documento essencial à propositura da presente ação revisional, sob pena 

de indeferimento (art. 320, do CPC). Intime-se. Às providências. 

Rondonópolis, 22 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005092-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. L. (REQUERENTE)

F. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GIOSSI BRAULIO OAB - SP115993 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1005092-52.2020.8.11.0003. Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL ajuizado por Francisco Ferraz Junqueira e 

Grazielle Porto Laroca Junqueira, devidamente qualificados nos autos. O 

feito foi relatado e sentenciado no dia 01 de abril de 2020 (ID 30927337). 

Através da petição vertida no ID n. 31399218 aportou aos autos pedido de 

desistência da ação formulado pelas partes, aduzindo terem se 

reconciliado. É o sucinto relatório. DECIDO. Compulsando os autos verifico 

ser viável a homologação da desistência da ação formulada pelos 

litigantes, desconstituindo-se o provimento homologatório antes lançado, 

sobretudo considerando o quanto disposto no art. 32 da Lei do Divórcio "A 

sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos depois de registrada no 

registro público competente". Destarte, ‘in casu’ por não ter havido o 

trânsito em julgado da referida sentença, não houve também, por 

conseguinte, a expedição do mandado de averbação da dissolução do 

matrimônio, sendo, portanto, plenamente possível e recomendável a 

extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da reconciliação 

das partes, evitando-se, assim, que a sentença nasça dissociada da 

realidade e torne necessário que os requerentes contraiam novo 

casamento. Face ao exposto, a par de desconstituir a sentença vertida no 

ID n. 30927337, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), 

e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, 

c/c o art. 354, ambos do CPC). Custas ex lege. Sem honorários. Ato 

incompatível com o direito de recorrer, transitando em julgado, neste ato, a 

presente sentença extintiva. P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020 Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006332-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1006332-47.2018.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por DAVI RODRIGUES BALDUINO 

DE OLIVEIRA (representado pela genitora) em face de WILLIAM BALDUINO 

DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Após um ato e 

outro, determinou-se a intimação pessoal da parte Exequente (ID 

26426366). A intimação do Exequente restou prejudicada (ID 29701784). A 

Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo (ID 31403246). 

Relatei o essencial. DECIDO. Consoante derradeiro pleito apresentado pela 

Defensoria Pública (ID 31403246), o processo comporta imediata extinção. 

Pois bem, denota-se dos autos, que o Exequente 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, sendo que in casu o exequente sequer manteve 

contato com o seu patrono. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 194 de 544



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, a par de acolher o pedido retro, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

incisos III, IV e VI do CPC. Revogo a ordem de prisão antes exarada. 

Assim, expeça-se contramandado de prisão junto ao BNMP. Sem custas e 

honorários, face a gratuidade da justiça precedentemente deferida. No 

mais, defiro em favor do executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. 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, 22 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002627-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007691-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. J. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007691-66.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que o devedor 

efetuou o pagamento parcial do débito alimentar em comento, previamente 

a apreciação do pedido vertido no ID 29138620, intime-o via DJE para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento integral do débito alimentar 

remanescente, sob pena de prisão. Faculto à parte exequente a 

apresentação de cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034199-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RENATA CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034199-61.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Cristiani Renata Cerqueira, todavia, não 

foi possível realizar o ato porque a requerida não reside no endereço 

indicado na carta, conforme teor da certidão de id. 30239134. Diante 

disso, a parte autora requer a realização de pesquisa junto aos sistemas 

Bacenjud, Siel e Infojud, com o objetivo de localizar novo endereço para 

cumprimento do ato deprecado. Data vênia, o referido pleito não tem como 

ser deferido por este juízo, tanto por não constar do objeto da precatória, 

e especialmente porque as pesquisas via sistemas eletrônicos podem ser 

realizadas pelo próprio juízo deprecante, nos autos da demanda. Assim, 

dê-se ciência desta decisão e do requerimento constante do id. 30953004 

ao deprecante, acompanhado dos documentos necessários, solicitando 

que se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, 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, 17 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015463-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTER FROTAS S/A (REQUERENTE)

JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-PE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS DA SILVA JORDAO EMERENCIANO OAB - PE20000 

(ADVOGADO(A))

HUGO HENRIQUE PINTO DE SOUZA OAB - PE20732 (ADVOGADO(A))

RENATA PATRICIA DE LIMA CRUZ MALINCONICO OAB - PE27554 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1015463-58.2020.8.11.004 Vistos. Cuida-se de 

precatória com a finalidade de proceder a reintegração de posse de 

determinados veículos em mãos da parte autora, bem assim a citação e 

intimação da requerida para comparecimento em audiência designada pelo 

juízo deprecante. Intimada a recolher as custas processuais e as 

despesas com diligência do oficial de justiça, a parte interessada o fez 

através das petições de ids. 31117116 e 31175264, tendo este juízo na 

sequência determinado o cumprimento do objeto da carta com urgência, o 

que acabou não ocorrendo diante das regras gerais de funcionamento do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estabelecidas na 

Portaria-Conjunta n° 249/TJMT, de 18.03.20. Agora, através da petição de 

id. 31292951, a autora apresenta argumentos e pleiteia que o ato 

deprecado seja cumprido através de oficial plantonista, uma vez que 

existem fortes indícios no sentido de que a própria Requerida está prestes 

a fechar suas portas, correndo-se o risco de dar destinação indevida aos 

bens de propriedade da Requerente. Postas tais considerações, tem-se 

que efetivamente é caso de cumprir-se a ordem pelo meirinho plantonista, 

a fim de evitar perecimento do direito e inutilidade da ordem deprecada 

acaso demore a ser executada, lembrando tratar-se de liminar de 

reintegração de posse em que restou consignado seu cumprimento 

imediato. Pelo exposto, e como o caso se enquadra na excepcionalidade 

prevista no art. 5º da aludida Portaria-Conjunta nº 249/TJMT, cumpra-se o 

ato deprecado em plantão judiciário, servindo cópia desta decisão como 

mandado e de ofício para requisição de força policial militar, registrando-se 

que a polícia somente poderá ser acionada se realmente necessário, 

cabendo ao meirinho certificar circunstanciadamente sobre a diligência. 

Às providências, expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015463-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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INTER FROTAS S/A (REQUERENTE)

JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL-PE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS DA SILVA JORDAO EMERENCIANO OAB - PE20000 

(ADVOGADO(A))

HUGO HENRIQUE PINTO DE SOUZA OAB - PE20732 (ADVOGADO(A))

RENATA PATRICIA DE LIMA CRUZ MALINCONICO OAB - PE27554 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (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. 31400129, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014123-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEZIO BRAGA DE ANDRADE (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 Embora a parte autora tenha sido 

devidamente intimada para recolher as custas de distribuição da presente 

e a diligência do oficial de justiça, apenas comprovou o pagamento da 

primeira. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada 

para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, 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, 22 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014894-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. F. (REQUERENTE)

J. D. V. D. F. E. D. Ó. E. S. D. G. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE PAULA FARIA ROCHA OAB - 053.231.357-78 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA SILVA OAB - DF37325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. F. (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, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento, nos termos do despacho 

de id. 30865215. 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, 22 de abril de 2020. Assinado digitalmente 

Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035234-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1035234-56.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Fernando Mascarello e Rodrigo 

Mascarello, todavia, não foi possível realizar o ato porque os requeridos 

não mais residem no endereço indicado na carta, conforme teor da 

certidão de id. 29843105. Diante disso, a parte autora requer a realização 

de pesquisas junto aos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud, com o 

objetivo de localizar novo endereço para cumprimento do ato deprecado. 

Data vênia, o referido pleito não tem como ser deferido por este juízo, 

tanto por não constar do objeto da precatória, e especialmente porque as 

pesquisas via sistemas eletrônicos podem ser realizadas pelo próprio juízo 

deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se ciência desta decisão e 

do requerimento constante do id. 30451738 ao deprecante, acompanhado 

dos documentos necessários, solicitando que se pronuncie a respeito em 

20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem manifestação, 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, 17 

de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008664-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS 

PRESENTES AUTOS, REALIZAR-SE-A NO DIA: 04/05/2020 , HORÁRIO: 

16:30 h., LOCAL: Avenida Jaime Fernandes Costa, Nº 1.300, CEP: 

78.740-042, Vila Aurora, Rondonópolis – MT , com o contador JOSÉ 

WELLITON ALVES DE SOUZA . FICANDO CIENTES AS PARTES QUE 

DEVERÁ(O) INTIMAR SEU(S) ASSISTENTE(S) TÉCNICO(S) INDICADO(S). 

Em caso de dúvida, solicita – se esclarecê-la diretamente com o perito no 

telefone (66) 99694-8819.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003873-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MORAES AMORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1003873-72.2018.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

39.243,29; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: 

EXECUTADO: JEFERSON MORAES AMORIM Pessoa(s) a ser(em) 

Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) JEFERSON MORAES AMORIM - CPF: 

460.015.221-20: endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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 decisão id. 22865198, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

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, uma vez 

que houve bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob 
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pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer 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, ZENILSON FERREIRA COIMBRA, digitei. 

Rondonópolis - MT, 17 de abril 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012469-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN OAB - RJ117851 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

VISTO. Trata-se de ação de execução de sentença envolvendo as partes 

acima identificadas Evidencia-se que a parte executada efetuou o 

pagamento da obrigação. Como se sabe, a quitação da obrigação permite 

a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Posto 

isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinta a presente execução. Custas pelo embargante, ora executado. 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006835-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO N° VISTO. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. A 

Senhora Desembargadora Corregedora Geral da Justiça, Maria Aparecida 

Ribeiro, por intermédio do Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, datado de 

30 de novembro de 2018, determinou o cumprimento do acórdão proferido 

nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, com “a remessa das ações que não ultrapassem o valor de 

60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009”. Pois bem. A 

Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, consigna, no 

artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas não 

excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na presente demanda não se inclui nas restrições previstas 

na mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta ação (R$ 51.288,00) 

encontra-se dentro do limite imposto, o que afasta a competência deste 

juízo. Deste modo, considerando que nesta comarca inexiste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar o 

feito é do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 1º, da Resolução nº 

004/2014/TP. Com essas considerações, em atendimento ao Ofício 

Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ e à Resolução nº 004/2014/TP, publicada 

em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor de um dos 

Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Remetam-se os autos a um dos 

Juizados Especiais Cíveis para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000430-16.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido pelo BANCO PAN S.A. em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando o recebimento do valor de R$ 

482,03 (quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos), a título de 

reembolso parcial das despesas processuais que adiantou, e R$ 2.434,62 

(dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

de honorários advocatícios (Id. 24725043). O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS apresentou impugnação à execução, alegando excesso 

de execução, haja vista que o exequente busca o reembolso de despesas 

processuais apesar de o município não ter sido condenado a restituir as 

custas do embargante, ora exequente. Informou que concorda com o valor 

apresentado pelo exequente quanto aos honorários advocatícios, qual 

seja R$ 2.434,62. Ao final, requereu seja indeferido o pedido do exequente 

quanto à restituição das custas processuais no importe de R$ 482,03 (Id. 

28536757). Intimado, o exequente reiterou o pedido de restituição do valor 

proporcional das custas/despesas processuais, asseverando que, por 

força do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/01, a isenção da 

fazenda pública relativamente a emolumentos, despesas e custas é 

indiscutível, porém em nada se relaciona com o dever de reembolso 

quando houver adiantamento pela parte vencedora, como no presente 

caso, em que a sucumbência do PAN foi parcial, face à anulação de uma 

das duas multas administrativas (Id. 29636242). É o relatório. Decido. Na 

hipótese, a ação foi julgada parcialmente procedente para “declarar nula a 

multa aplicada no processo administrativo nº 0111- 000.230-0, ante a 

perda do objeto diante do acordo celebrado entre as partes na referida 

reclamação. Quanto às custas e honorários assim constou na sentença: 

“Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece o exequente/embargado. Considerando que o BANCO PAN S/A 

teve procedência em apenas um dos seus pedidos, condeno o requerente 

ao pagamento de honorários à Procuradoria do Município em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante a sucumbência recíproca, 

o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS arcará com os honorários dos 

advogados da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e §4º, III e 86 

do CPC.” O banco exequente busca o pagamento dos honorários 

advocatícios (R$ 2.434,62) e, ainda, o reembolso do valor proporcional 

das custas/despesas processuais que adiantou (R$ 482,03). O executado 

concordou expressamente com o valor apresentado pelo exequente 

referente aos honorários. Por outro lado, discordou do pedido de 

restituição parcial do valor das custas processuais, ao argumento de que 

não foi condenado ao pagamento das custas. Pois bem. Em que pese à 

alegação do Município de Rondonópolis, o excesso de execução alegado 

não existe, pois o reembolso pleiteado pelo exequente é devido. O Código 

de Processo Civil estabelece: “Art. 82 (...) § 2º A sentença condenará o 

vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. (...) Art. 86. Se 

cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 

distribuídas entre eles as despesas. A Lei Estadual nº 7.603/01, por sua 

vez, dispõe: “Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o 
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Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda”. No caso, como o exequente teve procedência em apenas um 

dos seus dois pedidos, as despesas devem ser distribuídas na proporção 

de 50% para cada parte. Dessa forma, o município executado deve 

restituir 50% dos valores despendidos pelo exequente quanto às 

despesas processuais. O fato de não ter sido consignado na sentença a 

condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento das despesas 

processuais adiantadas pelo Banco Pan não afasta a sua obrigação ao 

reembolso, pois, como demonstrado, ela decorre de lei. Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Diante da expressa concordância do 

executado, HOMOLOGO o cálculo acostado no Id. 24725043, pág. 3, no 

valor de R$ 2.434,62 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e dois centavos), referente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, o que corresponde a 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Por outro lado, deixo de homologar o cálculo apresentado pelo 

exequente quanto às despesas processuais (R$ 482,03), porque incorreu 

em erro ao não reduzir pela metade o valor alusivo ao preparo do agravo 

de instrumento (Id. 24725043, pág. 5). Este juízo, visando à celeridade 

processual, elaborou cálculo pelo programa PROJEF WEB (o mesmo 

utilizado pela Contadoria Judicial), na forma devida (50%), verificando que 

o valor do débito exequendo em questão corresponde a R$ 412,50 

(quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), atualizado até o mês 

abril de 2020. Assim, HOMOLOGO o cálculo realizado nesta data no 

Programa PROJEF WEB, que acompanha a presente decisão, no valor R$ 

412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o que 

corresponde a 50% dos valores despendidos pelo exequente referentes 

às despesas processuais. Decorrido o prazo legal sem a interposição de 

recurso, voltem os autos conclusos para que, nos termos do Provimento 

06/2020-CM, seja realizado o cadastro das RPV’s (honorários e despesas 

processuais) no sistema SRP e atualização dos créditos por meio do 

módulo de cálculos existentes no referido sistema. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001195-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TACCA ORSSATTO (EXECUTADO)

IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO (EXECUTADO)

ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

ANDRE RICARDO ORSSATTO (EXECUTADO)

VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HENRIQUE PEREIRA FARIA OAB - SC42491 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE EXECUTADA IONE, DR. VITOR HENRIQUE 

PEREIRA FARIA, PARA APRESENTAR OS DADOS BANCÁRIOS A FIM DA 

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003465-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY TAVEIRA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARLY T. L. DOS SANTOS COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte exequente 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001326-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ROCHA DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte exequente 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: 1000890-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO TEIXEIRA FILHO (REU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA -OAB/MT 14.885, 

Assessor Jurídico do SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONOPOLIS,para que deposite os valores das diligências para 

expedição dos mandados conforme determinado nos autos e que deverão 

ser pagos pela parte requerente. Para providenciar o pagamento da 

diligência acesse o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione 

o menu Serviços na barra superior, selecione o tópico Emissão de Guia de 

Diligência, preencha os campos, e posteriormente junte o recibo original e 

a cópia do comprovante de depósito. Observando-se que é um valor para 

cada ato.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (REU)

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000345-98.2016.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

reivindicação de posse com pedido de tutela antecipada promovida pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face de RAMIRO MURAD FILHO e 

LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO, Na fase de especificação 

de provas, o requerido LUIZ FERNANDO requereu o depoimento das 

partes, oitiva de testemunhas e prova pericial, consistente na avaliação do 

imóvel em litígio por avaliador do Juízo (Id. 17606403). O autor requereu o 

depoimento pessoal dos réus, inspeção judicial e inquirição de 

testemunhas, caso o entendimento deste juízo não seja pelo julgamento 

antecipado (Id. 17650204). O requerido RAMIRO, por sua vez, 

permaneceu inerte (Id. 18536773). Na decisão saneadora, foi deferida a 

prova pericial, constando que, após a juntada do laudo pericial, seria 

designada audiência de instrução e julgamento (Id. 24817443). Ocorre que 

o requerido LUIZ FERNANDO, ao ser intimado para manifestar sobre a 

proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado, informou que 

não tem mais interesse na produção de prova pericial, argumentando que 

a perícia se revela muito onerosa para ele, que sequer tem a posse do 

imóvel e não se encontra em posição econômica favorável para custear 

os trabalhos do perito. Além disso, asseverou que os documentos 

juntados aos autos e a designação da audiência de instrução e julgamento 

para oitiva das partes e das testemunhas serão suficientes para o 

deslinde da questão em relação a ele (Id. 26451552). Intimados, o autor 

concordou com desistência da prova pericial, ressaltando que deve ser 

mantida a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal dos 

requeridos, sob pena de confesso, e inquirição de testemunhas (Id. 

27946404); o requerido RAMIRO permaneceu inerte. Pois bem. Na 

hipótese, a prova pericial deferida foi pleiteada pelo requerido LUIZ 

FERNANDO, o qual informou expressamente não possuir mais interesse 
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na produção desta prova. As demais partes, autor e requerido RAMIRO, 

concordaram com a desistência ofertada quanto à produção da prova 

pericial, este último de forma tácita. Assim, considerando o patente 

desinteresse das partes na produção da prova pericial e, ainda, o fato de 

que este processo deve ser julgado até a data de 31/12/2020, uma vez 

que faz parte da META 2, estabelecida para o ano de 2020 pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, HOMOLOGO a desistência da prova pericial. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 

2020, às 15h30min. 1) As testemunhas das partes deverão ser arroladas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). 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 (art. 

455 do CPC). 2) Intime-se e requisite-se a testemunha ARGEMIRO JOSÉ 

FERREIRA DE SOUZA, arrolada pelo requerido LUIZ FERNANDO, nos 

termos do artigo 455, § 4º, inciso II, do CPC (Id. 17606403). 3) Intimem-se 

os requeridos para prestarem depoimento pessoal, advertindo-os de que o 

não comparecimento ou, comparecendo, se recusarem a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência (Meta 2 - CNJ). 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014058-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1014058-38.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO SILVIO 

PEREIRA REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONOPOLIS VISTO Defiro o pagamento parcelado das custas 

processuais em três parcelas iguais e mensais, vencendo a primeira no 

dia 18/05/2020. Quitadas as três parcelas, providencie-se a conclusão 

dos autos para o despacho inicial. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 18 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005355-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WUTKE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005355-89.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: WUTKE & CIA LTDA - ME VISTO 1. Não há restrição no 

RENAJUD sobre o veículo QBW2844 (vide extrato abaixo). 2. . Não há 

nenhum valor bloqueado no BACENJUD (vide extrato abaixo). 3. Assim, 

arquivem-se. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 18 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário 

EJUBY.ROGERIO sábado, 18/04/2020 Minutas | Protocolamento | Ordens 

judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa: - As 

corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições 

financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão 

respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema 

BACENJUD 2.0. Os valores apresentados podem sofrer alterações devido 

a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos. 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação: Respostas 

recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas 

recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e 

disponibilizadas para consulta. Número do Protocolo: 20190003089942 

Número do Processo: 1005355-89.2017.8.11.0003 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: MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS 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. 09.001.356/0001-14 - WUTKE & CIA LTDA Respostas BCO BRASIL/ 

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 21/04/2019 18:35 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 173.145,63 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência 

de saldo. 1.085,60 1.085,60 23/04/2019 04:13 12/02/2020 10:47 Desb. 

Valor Francisco Rogerio Barros 1.085,60 (01) Cumprida integralmente. 

1.085,60 0,00 13/02/2020 05:02 Nenhuma ação disponível Não Respostas 

Não há não-resposta para este réu/executado Dados para depósito 

judicial em caso de transferência Instituição Financeira para Depósito 

Judicial Caso Transferência: Agência para Depósito Judicial Caso 

Transferência: Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial: MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: 

Tipo de Crédito Judicial: Código de Depósito Judicial: Nome de usuário do 

juiz solicitante no sistema: EJUBY. .x.x.x.x.x.x. Seja bem vindo, 

FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 18/04/2020 • 19h 21' 26'' • 09:12 

Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições 

Inserir Restrição Veicular Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais 

campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar somente veículos sem restrição 

RENAJUD Pesquisar Lista de Veículos - Total: 5 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QBV0008 MT FIAT/STRADA HD WK CE E 2016 2017 

WUTKE E CIA LTDA ME Sim ui-button ui-button QBV0128 MT FIAT/STRADA 

HD WK CC E 2016 2017 WUTKE E CIA LTDA ME Sim ui-button ui-button 

QBW8724 MT FIAT/PALIO FIRE WAY 2016 2016 WUTKE E CIA LTDA ME 

Sim ui-button ui-button QBW2844 MT FIAT/PALIO FIRE WAY 2016 2016 

WUTKE E CIA LTDA ME Não ui-button ui-button CXW7598 MT 

TOYOTA/BAND MAX 2001 2001 WUTKE E CIA LTDA ME Não ui-button 

ui-button pp1pp Restringir 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco 

H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006167-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis (IMPETRADO)

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1006167-29.2020.8.11.0003. VISTO. DAMASCENO 

COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (COMAPA MATRIZ) 
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e suas filiais (COMAPA MONTE LIBANO, COMAPA TROPICAL, COMAPA 

DEPÓSITO DE MADEIRAS, COMAPA BOM PASTOR, COMAPA FAZENDÃO, 

COMAPA PANAGON, COMAPA DEPÓSITO CD FERROS/CIMENTO/PISO, 

COMAPA DESIGN, COMAPA DEPÓSITO CD MIUDEZAS, COMAPA 

DEPÓSITO DE AÇO E FERRAGENS) impetraram mandado de segurança 

com pedido liminar contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS, e da GERENTE DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RONDONÓPOLIS/MT, Sra. Gilceny da Silva 

Machado, aduzindo, em síntese, que foram notificadas no dia 06 de abril 

de 2020, pelo Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Rondonópolis, através do oficio circular de n. 

096/2020/SMS/VISA/EWPS/ROO, sobre a interdição de suas lojas pelo 

prazo de 14 (quatorze) dias. Asseveraram que os agentes responsáveis 

pela notificação, assim como o ofício, não determinaram a razão da 

interdição, sendo o ato, portanto, vazio de embasamento legal. Relataram 

que no ofício foram declinadas apenas considerações sobre a atual 

pandemia do vírus COVID-19 e, ao final, notifica as impetrantes para 

realizarem o fechamento das lojas e apresentarem termo de cadastro de 

monitoramento de todos os funcionários, sob pena de multa. Ressaltaram 

que não há nenhum fato ou motivo relevante para o fechamento de suas 

portas, tendo em vista que, como qualquer outra loja do comércio, estão 

tomando as devidas precauções e seguindo as orientações da 

Organização Mundial da Saúde para evitar a dispersarão do vírus na 

sociedade. Alegaram que sofreram uma arbitrariedade e que possuem 

direito líquido e certo de exercerem suas atividades, haja vista que o 

Decreto Estadual nº 425, de 25 de março de 2020, e o Decreto Municipal 

nº 9.443, de 31 de março de 2020, permitem expressamente a atuação 

das atividades privadas, desde que sejam atendidas as regras gerais da 

OMS para evitar a disseminação do vírus COVID-19. Informaram que não 

há no quadro de funcionários nenhum caso confirmado da doença para 

justificar o fechamento de suas portas, bem como que os casos suspeitos 

estão isolados dos demais funcionários e clientes, uma vez que foram 

dispensados e estão cumprindo a quarenta em casa, conforme preconiza 

o decreto. Disseram que foi divulgada uma nota no site oficial da Prefeitura 

informando à população que suas lojas foram fechadas por haver seis 

casos suspeitos de COVID-19, todavia, se assim fosse, todos os 

comércios deveria paralisar suas atividades, pois trata-se de uma 

pandemia; aliás, o número de casos suspeitos na cidade já passa dos 70, 

nem por isso outros comércios deixaram de funcionar. Acrescentam que a 

interdição sem justo motivo fere a constituição federal, especificamente 

seu art. 5º, inciso XIII e artigo 170. Ao final, requerem a concessão de 

liminar, inaudita altera pars, para determinar a expedição de oficio para 

que as autoridades coatoras suspendam o ato lesivo que deu motivo ao 

pedido, assegurando o direto delas até o julgamento do mérito da ordem, 

conforme artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, de modo a permitir o 

funcionamento dos estabelecimentos que levam o nome do Grupo Comapa 

(Id. 31058447). Determinou-se a intimação das impetrantes para indicarem 

quais são as unidades do Grupo Comapa que os funcionários e familiares 

com suspeita de COVID-19 (coronavírus) trabalham e frequentam (Id. 

31062166). As impetrantes informaram que é de conhecimento do Grupo 

Comapa a existência de apenas 4 (quatro) casos suspeitos em seu 

quadro de funcionários e familiares, na seguintes lojas: Comapa Panagon, 

Comapa Design e Comapa Matriz (Id. 31074362). A liminar foi parcialmente 

concedida para suspender os efeitos do ato de interdição 

consubstanciado pelo ofício circular nº 096/2020/SMS/VISA/EWPS/ROO, 

tão somente em relação às seguintes unidades do Grupo Comapa: 

COMAPA MONTE LIBANO, COMAPA TROPICAL, COMAPA DEPÓSITO DE 

MADEIRAS, COMAPA BOM PASTOR, COMAPA FAZENDÃO, COMAPA 

DEPÓSITO CD FERROS/CIMENTO/PISO, COMAPA DEPÓSITO CD MIUDEZAS 

e COMAPA DEPÓSITO DE AÇO E FERRAGENS (id. 31088310). O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso interveio no presente feito, na condição 

de fiscal da ordem jurídica, anexando cópia do Agravo de Instrumento nº 

1008427-88.2020.8.11.0000, em face da decisão proferida nestes autos 

que deferiu parcialmente a liminar (id. 31135718). De igual forma, o 

Município de Rondonópolis juntou cópia do Agravo de Instrumento nº 

1008439-05.2020.8.11.0003 contra a decisão liminar (id. 31144667). O 

impetrado JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO apresentou 

in fo rmações  a legando que o  o f i c io  c i r cu la r  de  n . 

096/2020/SMS/VISA/EWPS/ROO, notificando a interdição das lojas pelo 

prazo de 14 dias, foram emitidas com o fito de minimizar a proliferação do 

Coronavirus – COVID-19, tendo em vista que a Secretaria Municipal de 

Saúde ter sido notificada sobre a ocorrência de seis casos suspeitos de 

COVID-19 (coronavírus) entre funcionários da rede Comapa e familiares. 

Disse que seis dos casos notificados possuíam em comum o fato de 

trabalharem na rede Comapa Materiais para Construção, inclusive, que um 

dos suspeitos (Sr. Waldeir), frequentava todas as unidades do grupo e 

não só a Matriz. Sustentou que o município, no âmbito de sua competência 

legislativa, pode editar medidas legislativas ou administrativas que 

entender cabíveis para evitar o aumento da proliferação do coronavirus, 

sobretudo quanto à determinação de fechamento das lojas da agravada, 

em razão da confirmação de casos de COVID-19 não só de proprietário, 

mas também de funcionários. Assim, requereu a reconsideração da 

decisão que deferiu a liminar, com a integral restauração das 

determinações contidas no Ofício nº 96/2020/SMS/VISA/EWPS/ROO e, ao 

final, a denegação da segurança pleiteada (id. 31145571). A impetrante 

juntou nos autos os resultados dos exames realizados em seus 

funcionários e reiterou o pedido reabertura das lojas (id. 31306279). O 

Ministério Público Estadual manifestou pela denegação da segurança 

pleiteada (id. 31347433). Sobreveio aos autos às decisões proferidas nos 

recursos de agravo de instrumento nº 1008439-05.2020.8.11.0000 (id. 

31333274) e nº 1008427-88.2020.8.11.0000 (id. 31348955), deferindo o 

efeito suspensivo a decisão liminar proferida nesta ação. É o relatório. 

Decido. A impetrante pretende afastar os efeitos do ofício circular de n. 

096/2020/SMS/VISA/EWPS/ROO, de 06 de abril de 2020, consistente na 

interdição de todas as suas lojas pelo período de 14 (quatorze) dias. Da 

análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, na data de 

06 de abril de 2020, todas as lojas da COMAPA (Matriz e filiais) foram 

notificadas para providenciarem o preenchimento do termo de cadastro de 

monitoramento de seus funcionários e sócios, independentemente da 

carga horária. No mesmo ato, tomaram conhecimento que as lojas deverão 

ser interditadas por 14 (quatorze) dias, e que todos os funcionários e 

sócios deverão ficar em quarentena pelo mesmo período, isolados dos 

demais membros da família. Extrai-se que tal notificação teve como razão 

a necessidade de ações/medidas de contenção e prevenção à 

propagação COVID-19, bem como que o descumprimento da determinação 

estará sujeito ao pagamento de multa (id. 31058904). Em um comunicado 

publicado no site oficial da Prefeitura de Rondonópolis, na data de 

06/04/2020, às 11h51min, a Secretaria Municipal de Saúde informou que 

solicitaram o fechamento das lojas da rede Comapa em razão de ter sido 

notificada a ocorrência de seis casos suspeitos de COVID-19 

(coronavírus) entre funcionários da rede Comapa e familiares, in verbis: 

“A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis informa que na manhã 

desta segunda-feira (6), fiscais da Vigilância Sanitária do Município, com 

apoio da Polícia Civil, solicitaram o fechamento das lojas da rede Comapa. 

O fechamento das lojas foi necessário após a Secretaria Municipal de 

Saúde receber a notificação da ocorrência de seis casos suspeitos de 

Covid-19 (coronavírus) entre funcionários da rede Comapa e familiares. 

Conforme a notificação da autoridade médica, os seis pacientes com 

suspeita de Covid-19 apresentam sintomas clínicos e exames de imagens 

compatíveis com a doença. Os materiais foram coletados dos pacientes 

suspeitos e encaminhados para teste e a Saúde aguarda os resultados. 

Diante da situação, fica determinado que as lojas da rede Comapa 

permaneçam fechadas por 14 dias (período de quarentena). A Vigilância 

Sanitária também notificou a rede para que entregue a lista com os nomes 

de todos os funcionários para que estes cumpram a medida de isolamento 

por 14 dias, bem como os seus familiares. A Secretaria de Saúde 

esclarece que a medida é estritamente necessária como precaução de 

não transmissão do Covid-19 a outros funcionários da empresa e à 

população.” (Id. 31058907) De início, anoto que a motivação do ato 

administrativo é de conhecimento notório da empresa e da sociedade 

rondonopolitana, ante a divulgação no site da prefeitura e demais sites de 

notícias da cidade. É evidente, também, a relevância dos fundamentos 

esposados pelo Município, por meio de seus agentes, para justificar a 

conduta. Todavia, pesa contra a empresa e suas filiais a 

desproporcionalidade da medida aplicada. Até porque, no âmbito deste 

Município, o comércio local está funcionando com algumas ressalvas para 

redução da transmissibilidade da covid-19. Isso porque, o Prefeito do 

Município de Rondonópolis, por meio do Decreto nº 9.443, de 31 de março 

de 2020, autorizou, em caráter precário, o funcionamento do comércio 

local, desde que observadas algumas recomendações. Vejamos: “Art. 10 

Autorizar em caráter precário, o funcionamento das seguintes atividades: 

(...) VII) comércio local, desde que: a) o turno de trabalho dos funcionários 

seja 06 (seis) horas diárias ininterruptas, com horários diferenciados de 
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entrada e saída, com objetivos de minimizar o número de pessoas 

circulando no mesmo horário pelo sistema de transporte coletivo e pela 

cidade; b) realize o controle de fluxo de pessoas no interior do 

estabelecimento, respeitando o distanciamento social (distância mínima de 

1,5 metros entre as pessoas), com demarcações no piso; c) as portas 

estejam abertas para melhor ventilação; d) funcione sem interrupção no 

horário do almoço, visando aumentar o horário de funcionamento e com 

isso diminuir a aglomeração de pessoas” (...) §1º Não será permitido 

horário exclusivo para atendimento dos idosos, gestantes, hipertensos e 

diabéticos por pertencerem ao grupo de risco; (...) §3º As atividades 

descritas neste artigo deverão todas elas observar os protocolos de 

higienização de superfícies, áreas comuns, do Ministério da Saúde, uso de 

EPIs (máscaras), evitar aglomerações e disponibilização de álcool em gel 

70%.” Ressalto que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, estabelece que as autoridades poderão 

adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as medidas de 

isolamento e quarentena (artigo 3º). De acordo com o artigo 2º, inciso II, da 

referida lei, quarentena é a “restrição de atividades ou separação de 

pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam 

doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou 

mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível 

contaminação ou a propagação do coronavírus”. (grifei) O Grupo Comapa, 

ao que consta, é composto por 11 (onze) unidades, sendo 1 (uma) matriz 

e 10 (dez) filiais, sediadas em diferentes endereços, e, segundo 

informado na inicial, possui 220 (duzentos e vinte) funcionários, sendo 

apontado 6 (seis) casos suspeitos de COVID-19 (coronavírus) entre os 

funcionários do mencionado grupo e familiares. Diante desse cenário, o 

ato administrativo se mostrou discriminatório, pois, ainda que haja uma 

situação de excepcionalidade em relação aos demais comércios, que é o 

apontamento de seis casos suspeitos entre os funcionários e familiares 

do grupo Comapa; não há óbice na realização de exames nos integrantes 

da empresa para investigar a situação real, com o consequente 

afastamento destes, no caso de confirmação da doença. Aliás, essa é a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação às pessoas 

tanto que apresentem sintomas quanto aquelas que tiverem contato com 

casos confirmados. Inclusive, foi o que ocorreu com os funcionários do 

mencionado grupo, os quais foram submetidos ao teste realizado em 

laboratório, por meio de coleta de sangue, que resultou na confirmação de 

um caso, sendo a funcionária afastada e isolada em quarentena, 

conforme declaração resultado dos exames juntados pela impetrante nos 

ids. 31306285 e 31306750. Desse modo, afigura-se descomedido o 

fechamento de todas as unidades do grupo impetrante, mormente diante 

dos resultados negativos dos testes realizados nos demais funcionários. 

O Município de Rondonópolis, assim como o restante do Brasil e parte do 

mundo, está passando por um período delicado, visando a contenção da 

proliferação do coronavírus, o momento, todavia, requer bom senso por 

parte da população, dos gestores e dos prestadores de serviços. Não há 

dúvida de que a conduta dos impetrados teve como finalidade resguardar 

a saúde e vida da população local. Contudo, foi excessiva, na medida em 

que determinou a paralisação por completo das atividades da empresa, 

com o isolamento de todos os funcionários em razão de suspeita recaídas 

sobre seis, quando existiam medidas menos drásticas e prejudiciais a 

serem adotadas na averiguação dos casos suspeitos, o que inclusive, foi 

seguido pelo grupo Comapa, já que a funcionária que teve o exame 

confirmado para o covid-19 foi afastada das suas funções na empresa, 

para cumprir quarentena. Anoto que compete aos órgãos de saúde do 

Município acompanhar e fiscalizar o cumprimento quanto ao protocolo de 

isolamento a ser seguido nos casos confirmados. Com essas 

considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para suspender os efeitos do ato de interdição 

consubstanciado pelo ofício circular nº 096/2020/SMS/VISA/EWPS/ROO, 

em relação a todas as unidades do Grupo Comapa nesta cidade (empresa 

e filiais), devendo ser observadas as recomendações previstas no 

Decreto Municipal nº 9.443, de 31 de março de 2020. Oficie-se a Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, informando acerca desta decisão 

definit iva nos recursos de agravo de instrumento nº 

1008439-05.2020.8.11.0000 e nº 1008427-88.2020.8.11.0000. As 

empresas acima elencadas deverão adotar medidas de proteção, 

higienização de superfícies e áreas comuns, implantar o uso de EPis 

(máscaras), disponibilizar álcool em gel 70% e realizar o controle de 

acesso para que se evite aglomerações de pessoas no interior dos 

estabelecimentos. Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o resultado a 

autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005375-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENNOVE CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005229-34.2020.8.11.0003 VISTO. RENNOVE CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA EIRELI, representada por seu sócio proprietário Charles 

Muriel Mantovani, ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que atua no ramo 

odontológico, especialmente na área de endodontia, ortodontia, 

implantodontia e clínica geral, atendendo cerca de 2 (dois mil) pacientes 

nesta cidade. Relatou que a autoridade impetrada 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 de saúde bucal/odontológicas (art. 9, inciso 

XXII). Afirmou que a atividade odontológica é considerada essencial, de 

modo que não poder sofrer qualquer alteração ou restrição, sob pena de 

afronta aos ditames constitucionais atinentes aos direitos personalíssimos 

à vida e à saúde. Ressaltou que possui 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, caso em que o paciente 

tem que retirar pontos cirúrgicos, verificar inflamação e evitar infecção), 

tratamento de canal (é necessário 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. Asseverou que o 

Decreto Federal nº 10.282/2020, previu os serviços considerados 

essenciais, incluindo nestes a assistência à saúde e os serviços médicos 

e hospitalares (art. 3º, §1º, I). Informou que o referido decreto federal 

tratou de conceituar os serviços públicos e atividades essenciais como 

sendo “aquelas 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”; e 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. Alegou que o decreto 

municipal em questão é abusivo, ilegal e inconstitucional, eis que contrário 

ao artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal, Lei Federal 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 e Decreto Presidencial nº 10.282, de 20 de março de 

2020, artigo 3º, I. Acrescentou que o decreto municipal também é contrário 

às determinações do Ministério da Saúde, que tem competência para editar 

os atos necessários à regulamentação da Lei 13.979/20 (artigo 7º) e 

publicou a Nota Técnica nº 9/2020 - CGSB/DESF/SAPS/MS, por meio da 

qual orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos no 

SUS, mantendo-se o atendimento das urgências odontológicas. Ao final, 

requereu a concessão de liminar, para autorizar o funcionamento de sua 

clínica para atendimento de pacientes em casos de urgência e 

emergência, independentemente da vigência do Decreto Municipal nº 

9.422/2020 (Id. 30729517). A medida liminar foi deferida (id. 30747358). 

Notificada, a autoridade impetrada apresentou informações (id. 31145589). 

O Ministério Público manifestou pela extinção do processo sem resolução 

de mérito, face à perda superveniente do objeto, ante a alteração dos 

decretos municipais vigentes até à data da impetração (id. 31326413). É o 

relatório. Decido. O presente mandado de segurança perdeu o seu objeto. 

No caso, a impetrante pretende que seja assegurada a reabertura e a 

continuidade de suas atividades (clínica odontológica), conforme permitido 

pelo Decreto Estadual nº 421/2020 e Decreto Federal nº 10.282/2020. 

Ocorre que os Decretos Municipais nºs 9.407/20, 9.415/20, 9.422/20, e 
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9.426/20, foram revogados pelo Decreto nº 9.443, 31 de março de 2020, 

publicado no Diorondon-e nº 4.668, de 31 de março de 2020. O novo 

Decreto Municipal (nº 9.443/20), que é responsável por dispor sobre 

ações e medidas para minimizar a proliferação, entre a população, do 

Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do município de Rondonópolis – MT, 

autorizou, em caráter precário, o funcionamento de consultórios 

odontológicos e do comércio local, desde que observadas algumas 

recomendações. Vejamos: “Art. 10 Autorizar em caráter precário, o 

funcionamento das seguintes atividades: (...) II) consultórios médicos, 

odontológicos e assistência à saúde, com agendamento de horário e 

atendimento individual; (...) VII) comércio local, desde que: a) o turno de 

trabalho dos funcionários seja 06 (seis) horas diárias ininterruptas, com 

horários diferenciados de entrada e saída, com objetivos de minimizar o 

número de pessoas circulando no mesmo horário pelo sistema de 

transporte coletivo e pela cidade; b) realize o controle de fluxo de pessoas 

no interior do estabelecimento, respeitando o distanciamento social 

(distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas), com demarcações no 

piso; c) as portas estejam abertas para melhor ventilação; d) funcione sem 

interrupção no horário do almoço, visando aumentar o horário de 

funcionamento e com isso diminuir a aglomeração de pessoas”. Não 

bastasse, o Decreto Estadual nº 425, de 25 de março de 2020, utilizado 

como fundamento do pedido formulado pelo impetrante, também foi 

revogado, pelo Decreto nº 432, de 31 de março de 2020. Assim, o writ 

perdeu o seu objeto, ante a falta superveniente de interesse processual 

do impetrante, e, por consequência, o processo deve ser julgado extinto 

sem resolução do mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE 

REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPOSTAMENTE DERA 

CAUSA À ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. I – A revogação do ato administrativo que dera causa à 

suposta alegação de constrangimento ilegal trouxe como consequência a 

superveniente prejudicialidade do mandado de segurança, por perda do 

seu objeto. II - Impossibilidade de se ter o prosseguimento da ação 

mandamental em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Precedente. III – Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE: 598609 MG, Relator: Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 

PUBLIC 15-08-2014) Com essas considerações e com fundamento no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil, revogo a liminar concedida nestes 

autos e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. Sem 

custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015564-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (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 sábado, 18/04/2020 

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: 20200004848679 Número do Processo: 

1015564-49.2019.8.11.0003 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: ESTADO DE MATO GROSSO 

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. 08.937.183/0001-88 

- BR TRANSPORTADORA LTDA Respostas BCO BRADESCO / 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 15/04/2020 12:38 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 7.404,51 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 15/04/2020 

19:39 BCO BRASIL / 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 15/04/2020 12:38 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 7.404,51 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 16/04/2020 18:55 Não Respostas Não há não-resposta 

para este réu/executado 162.148.701-68 - MARIA APARECIDA FRANCA 

Respostas 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 15/04/2020 12:38 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

7.404,51 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 868,62 

8 6 8 , 6 2  1 6 / 0 4 / 2 0 2 0  0 3 : 5 8  1 8 / 0 4 / 2 0 2 0  2 0 : 1 8 : 4 8  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000004621139 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 868,62 Não enviada - - BCO 

BRASIL / 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 15/04/2020 12:38 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 7.404,51 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. - 16/04/2020 18:55 ITAÚ UNIBANCO S.A. / 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 15/04/2020 12:38 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

7.404,51 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 16/04/2020 20:31 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 163.734.051-68 

- CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA Respostas ITAÚ UNIBANCO 

S.A. / 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 15/04/2020 12:38 Bloq. Valor 
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Francisco Rogerio Barros 7.404,51 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 10,87 10,87 16/04/2020 20:31 18/04/2020 20:18:48 

Transf. Valor ID:072020000004621147 Instituição:BANCO DO BRASIL SA 

Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 10,87 Não 

enviada - - BCO BRADESCO / 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 

15/04/2020 12:38 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 7.404,51 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 15/04/2020 19:39 BCO BRASIL / 

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 15/04/2020 12:38 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 7.404,51 (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. - 16/04/2020 00:33 Não Respostas 

Não há não-resposta para este réu/executado x.x.x.x.x.x.x..x BacenJud 

2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO 

quarta-feira, 15/04/2020 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: 20200004848679 Data/Horário de protocolamento: 15/04/2020 

12h38 Número do Processo: 1015564-49.2019.8.11.0003 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: ESTADO DE MATO GROSSO Deseja bloquear conta-salário? Não 

Relação dos Réus/Executados Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e 

Aplicações Financeiras Atingidas 08.937.183/0001-88 :  BR 

TRANSPORTADORA LTDA 7.404,51 Instituições financeiras com 

relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 

162.148.701-68 : MARIA APARECIDA FRANCA 7.404,51 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização. 163.734.051-68 : CARLOS NIVALDO MARQUES DE 

SOUZA 7.404,51 Instituições financeiras com relacionamentos com o 

CPF/CNPJ no momento da protocolização.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO SANTANA DUARTE (REU)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001326-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ROCHA DO NASCIMENTO (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte exequente 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: 1008025-32.2019.8.11.0003

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:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO A PARTE EXECUTADA, DR. MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES E DRª TATIANA DIAS DE CAMPOS, PARA QUERENDO 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO APRESENTADO, NO 

PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 821538 Nr: 3434-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CODER, JOSE CLAUDIO DE 

MELO, FREDERICO FORTALEZA SILVA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS, 

FABIO DANNY ALVES MOTA -ME, FABIO DANNY ALVES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 2ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CIVEL DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B, 

DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - OAB:19752/O, FABRICIO MIGUEL 

CORREA - OAB:226119/SP, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762/A, 

FERNANDO F. S. BECKER - OAB:17905, JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:MT/3065, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 Com essas considerações:1) rejeito a alegação de nulidade processual e 

indefiro o ajuste na decisão saneadora, para atribuir ao demandante ônus 

da prova quanto a demonstração de que a área calculada e orçada para 

convênio e contratação foi superior à área verde efetivamente 

existente.2) defiro o ajuste na decisão saneadora, para incluir como 

pontos controvertidos as questões elencadas na letra c de fls. 

1.211/1.211-v. Por conseguinte, retifico a decisão saneadora de fls. 

1.186/1.190 para acrescentar no item II as questões elencadas na letra c 

de fls. 1.211/1.211-v. Assim, tal item passa a constar da seguinte forma:“II 

– QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC).A atividade probatória recairá sobre as 

seguintes questões:1) Houve dano ao erário em virtude da não realização 

dos serviços na forma estabelecida no Termo de Convênio nº 1913/2004, 

celebrado entre o Fundo Estadual de Educação – FEE (concedente) e o 

Município de Rondonópolis (convenente), o qual tinha como objeto a capina 

de terreno, limpeza da área, poda de árvore e aplicação de herbicida nos 

terrenos de 30 (trinta) escolas estaduais 2 (duas) vezes no ano de 

2004.2) A área calculada e orçada para convênio e contratação foi 

superior à área verde efetivamente existente.3) Qual a participação de 

cada um dos réus no Convênio nº 1913/2004.4) Em existindo prejuízo ao 

erário, a inexecução foi total ou parcial.5) Em existindo prejuízo ao erário, 

em qual fase da execução do Convênio nº 1313/2004 ocorreu o ato 

danoso.6) Qual a conduta praticada por cada um dos réus que de causa 

ao ressarcimento ao erário.7) Em havendo prejuízo ao erário, quem dele 

se beneficiou”.No mais, mantenho os demais termos da decisão de fls. 

1.186/1.190.Intime-se o advogado do requerido Percival Santos Muniz para 

manifestar sobre a proposta de honorários do perito, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como para apresentar quesitos e indicar assistente 

técnico, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se todas as partes desta 

decisão. Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO OAB - PE28135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1000430-16.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido pelo BANCO PAN S.A. em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando o recebimento do valor de R$ 

482,03 (quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos), a título de 

reembolso parcial das despesas processuais que adiantou, e R$ 2.434,62 

(dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

de honorários advocatícios (Id. 24725043). O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS apresentou impugnação à execução, alegando excesso 

de execução, haja vista que o exequente busca o reembolso de despesas 

processuais apesar de o município não ter sido condenado a restituir as 

custas do embargante, ora exequente. Informou que concorda com o valor 

apresentado pelo exequente quanto aos honorários advocatícios, qual 

seja R$ 2.434,62. Ao final, requereu seja indeferido o pedido do exequente 

quanto à restituição das custas processuais no importe de R$ 482,03 (Id. 

28536757). Intimado, o exequente reiterou o pedido de restituição do valor 

proporcional das custas/despesas processuais, asseverando que, por 

força do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/01, a isenção da 

fazenda pública relativamente a emolumentos, despesas e custas é 

indiscutível, porém em nada se relaciona com o dever de reembolso 

quando houver adiantamento pela parte vencedora, como no presente 

caso, em que a sucumbência do PAN foi parcial, face à anulação de uma 

das duas multas administrativas (Id. 29636242). É o relatório. Decido. Na 

hipótese, a ação foi julgada parcialmente procedente para “declarar nula a 

multa aplicada no processo administrativo nº 0111- 000.230-0, ante a 

perda do objeto diante do acordo celebrado entre as partes na referida 

reclamação. Quanto às custas e honorários assim constou na sentença: 

“Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece o exequente/embargado. Considerando que o BANCO PAN S/A 

teve procedência em apenas um dos seus pedidos, condeno o requerente 

ao pagamento de honorários à Procuradoria do Município em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante a sucumbência recíproca, 

o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS arcará com os honorários dos 

advogados da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §3º, I e §4º, III e 86 

do CPC.” O banco exequente busca o pagamento dos honorários 

advocatícios (R$ 2.434,62) e, ainda, o reembolso do valor proporcional 

das custas/despesas processuais que adiantou (R$ 482,03). O executado 

concordou expressamente com o valor apresentado pelo exequente 

referente aos honorários. Por outro lado, discordou do pedido de 

restituição parcial do valor das custas processuais, ao argumento de que 

não foi condenado ao pagamento das custas. Pois bem. Em que pese à 

alegação do Município de Rondonópolis, o excesso de execução alegado 

não existe, pois o reembolso pleiteado pelo exequente é devido. O Código 

de Processo Civil estabelece: “Art. 82 (...) § 2º A sentença condenará o 

vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. (...) Art. 86. Se 

cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 

distribuídas entre eles as despesas. A Lei Estadual nº 7.603/01, por sua 

vez, dispõe: “Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do 

pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o 

Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda”. No caso, como o exequente teve procedência em apenas um 

dos seus dois pedidos, as despesas devem ser distribuídas na proporção 

de 50% para cada parte. Dessa forma, o município executado deve 

restituir 50% dos valores despendidos pelo exequente quanto às 

despesas processuais. O fato de não ter sido consignado na sentença a 

condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento das despesas 

processuais adiantadas pelo Banco Pan não afasta a sua obrigação ao 

reembolso, pois, como demonstrado, ela decorre de lei. Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Diante da expressa concordância do 

executado, HOMOLOGO o cálculo acostado no Id. 24725043, pág. 3, no 

valor de R$ 2.434,62 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e dois centavos), referente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, o que corresponde a 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Por outro lado, deixo de homologar o cálculo apresentado pelo 

exequente quanto às despesas processuais (R$ 482,03), porque incorreu 

em erro ao não reduzir pela metade o valor alusivo ao preparo do agravo 

de instrumento (Id. 24725043, pág. 5). Este juízo, visando à celeridade 

processual, elaborou cálculo pelo programa PROJEF WEB (o mesmo 

utilizado pela Contadoria Judicial), na forma devida (50%), verificando que 

o valor do débito exequendo em questão corresponde a R$ 412,50 

(quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), atualizado até o mês 

abril de 2020. Assim, HOMOLOGO o cálculo realizado nesta data no 

Programa PROJEF WEB, que acompanha a presente decisão, no valor R$ 

412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), o que 

corresponde a 50% dos valores despendidos pelo exequente referentes 

às despesas processuais. Decorrido o prazo legal sem a interposição de 

recurso, voltem os autos conclusos para que, nos termos do Provimento 

06/2020-CM, seja realizado o cadastro das RPV’s (honorários e despesas 

processuais) no sistema SRP e atualização dos créditos por meio do 

módulo de cálculos existentes no referido sistema. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES (AUTOR(A))

H. C. D. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 PROCESSO n. 1001831-79.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

104.500,00 ESPÉCIE: [Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico, Erro Médico]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: HAILLA 

CECILLIA DE ARAUJO BERNARDES Endereço: RUA VITÓRIA, 486, JARDIM 

GRAMADO I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-204 Nome: FRANCIELLI 

PEIXOTO BERNARDES Endereço: RUA VITÓRIA, 486, JARDIM GRAMADO I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-204 POLO PASSIVO: Nome: STA 

CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS Endereço: 

RUA ACYR REZENDE DE SOUZA E SILVA, 100, VILA BIRIGUI, 

RONDONÓPOLIS - MT Nome: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE SAÚDE Endereço: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, AVENIDA DOUTOR MÁRIO CARDI FILHO, S/N, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-902 Nome: 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Endereço: RUA BARÃO RIO BRANCO, 

2196, SECR. MUNICIPIAL DE SAÚDE, JARDIM SANTA LUZIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-228 INTIMAÇÃO Nos termos da 

legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a advogada da parte autora, Drª Silvana Cristina Hack, OAB/MT nº 

23.937-O, para, querendo, impugnar as contestações apresentadas pelos 

Requeridos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002179-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 204 de 544



Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

YUN KI LEE OAB - SP131693-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - 

CGJ impulsiono estes, procedo à INTIMAÇÃO do advogado da parte 

Executada FÁBIO RIVELLI, OAB/MT 19.023-A, para que, tendo em vista a 

r. sentença proferida nos autos, que decidiu, acerca do pedido de 

complementação do débito, que: "(...) Devidamente citado, o executado 

procedeu com o pagamento da dívida mediante depósito, qual seja R$ 

5.097,47 (cinco mil, noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) por 

meio de depósito judicial. Instado, o exequente informou a existência de 

saldo remanescente no importe de R$ 724,65 (setecentos e vinte e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos), prontamente pago pelo executado, de 

modo que a dívida se encontra paga em sua totalidade. O exequente 

requer o levantamento dos valores. (...) No caso, resta comprovado o 

pagamento em sua totalidade da dívida, bem com se afigura essencial a 

extinção do feito, uma vez que dar prosseguimento feriria o princípio do 

“non bis idem”, incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre o 

executado. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução 

fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil...", 

INFORME OS DADOS BANCÁRIOS (BANCO, AGÊNCIA, CONTA e, CNPJ) 

DA EXECUTADA PARA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO do valor 

recolhido no ID 19789698.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011304-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO IMPULSIONAMENTO: Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO do advogado da parte Embargante, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA, OAB/MT nº 13884-O, param, querendo, 

CONTRARRAZOAR o recurso de apelação interposto pelo Embargado.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007678-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT13346-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO IMPULSIONAMENTO: Nos termos da legislação e 

Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

advogada da parte Embargante, Drª CRISTIANA BARBOSA ARRUDA, 

OAB/MT nº 13346-O, para, querendo, CONTRARRAZOAR o recurso de 

apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006670-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO IMPULSIONAMENTO: Nos termos da legislação e 

Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

advogada da parte Embargante, SIMONE PEREIRA SAVI, OAB/SP nº 

373600, para, querendo, CONTRARRAZOAR o recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006852-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO IMPULSIONAMENTO: Nos termos da legislação e 

Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

advogada da parte Embargante, SIMONE PEREIRA SAVI, OAB/SP nº 

373600, para, querendo, CONTRARRAZOAR o recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003155-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONZALES FILHO (EMBARGANTE)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EMBARGANTE)

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EMBARGANTE)

MATTHEW JAMES JANSEN (EMBARGANTE)

ADM HOLDINGS, LLC (EMBARGANTE)

BERNARD ARTHUR HENNIES (EMBARGANTE)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO IMPULSIONAMENTO: Nos termos da legislação e 

Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte Embargante, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR, OAB/PR nº 

40191, para, querendo, CONTRARRAZOAR o recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003771-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA VOLPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))
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RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos 

para INTIMAÇÃO dos advogados das partes RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, OAB/MT nº 0014885A-O, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, 

OAB/MT nº 12452-S e, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, OAB/MT nº 

18002-A, para tomarem ciência da r. decisão proferida nos autos, que 

designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 

2020 às 15h00min, bem como, para apresentarem o rol de testemunhas, 

no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, §§ 4º e 6º, do CPC), as quais deverão 

comparecer independentes de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003771-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA VOLPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 PROCESSO n. 1003771-50.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

180.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: GABRIELLA 

VOLPI Endereço: ALAMEDA DAS ROSAS, 80, terra nova, COLINA VERDE, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-405 POLO PASSIVO: Nome: 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

AVENIDA MURCHID HOMSI, 1404, - ATÉ 1602 - LADO PAR, VILA DINIZ, 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 15013-000 Nome: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Endereço: RUA DOM PEDRO II, 1210, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-220 IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/07 - CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

na pessoa de seu procurador jurídico Dr. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, 

OAB/MT nº 0014885A-O, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

se realiza manutenções periódicas no sistema de esgoto do residencial 

Condomínio Terra Nova, no Bairro Colina Verde, em Rondonópolis, 

remetendo a este juízo cópia de eventuais relatórios de manutenção. 

RONDONÓPOLIS, 20 de abril de 2020. Jeannie C.C. Gonçalves Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005515-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA OAB - BA20259 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO FINALIDADE: Intimar a advogada da parte 

Executada, LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA, OAB/BA nº 20259, para 

tomar ciência da r. decisão de ID 31308538, a seguir transcrita: "Vistos 

etc. Cuida-se de exceções de pré-executividade apresentada por Rede 

Uze Administradora de Cartões de Crédito (ID 24511234). Alega, em 

síntese, ilegalidade da CDA exequenda, eis que não teria indicado qual o 

dispositivo teria sido infringido pela executada, bem como que o processo 

administrativo citado na CDA não existiria. Por sua vez, o Município de 

Rondonópolis rechaçou as teses da exequente, afirmando que o título se 

encontra perfeito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção 

de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre 

questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer 

tempo, inclusive de ofício. Além disso, importa observar que a objeção de 

pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente 

pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. Nesse 

sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 393 - A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” Com efeito, a exceção de pré-executividade somente 

é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem 

ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Quanto as teses alegadas pela excipiente, vejo que 

faz parcial razão, isto porque a exequente na formação da CDA 

desrespeitou ao que dispõe o artigo 2º, §5º e 6º, inciso III, da Lei de 

Execuções Fiscais, a qual assim dispõe: Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da 

Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que 

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. (...) § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 

(...) III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 

(...) § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do 

Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. 

Deveria o exequente ter feito constar na CDA qual o dispositivo legal foi 

infringido pela executada quando aplicada a multa pelo PROCON, contudo, 

citou apenas o artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual dispõe sobre a possibilidade do PROCON aplicar multas a quem violar 

seus preceitos fundamentais. Certo ainda que a execução não deve ser 

extinta, eis que se trata de vício formal capaz de ser sanado com a 

substituição da CDA, nos moldes da Súmula 392 do STJ, vejamos: “Súmula 

392 STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modifi cação do sujeito 

passivo da execução.” Ainda neste sentido: (...) Deste modo, deve à 

Fazenda Pública apenas retificar à CDA exequenda, colocando em seu 

bojo o dispositivo legal infringido pela executada e que ensejou a sanção 

da multa administrativa. No que se refere a suposta inexistência dos 

processos administrativos que deram origem ao débito exequendo, 

cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e 

legalidade e, portanto, até prova em contrário, aquilo que consta no título é 

verídico. A suposta tese de inexistência dos processos administrativos só 

pode ser comprovada por meio de dilação probatória, o que não é cabível 

por meio da exceção de pré-executividade. A parte excipiente não trouxe 

nenhuma prova pré-constituída robusta a atestar a inexistência dos 

processos administrativos, se fora citada no referido processo ou não 

deveria ter carreado sua cópia integral nos autos para verificar se isto de 

fato ocorreu. Mas, como também alega inexistência do processo 

administrativo, deveria ter trazido aos autos prova pré-constituída de que 

de fato tal processo inexiste, caso contrário, sua pretensão só é possível 

de análise por meio do embargos à execução. O simples pedido da 

Procuradoria Municipal de suspensão do trâmite da execução fiscal para 

diligenciar quanto a existência dos processos administrativos não é prova 

robusta a extinguir a ação, até porque por ela não foi declarado nos autos 

que o processo não existisse. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE 

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinando a intimação do 

exequente para que retifique à CDA exequenda, no prazo de 30 (trinta) 

dias, indicando expressamente o dispositivo infringido pela executada. 

Com a apresentação da CDA retificada, reabra-se os prazos para 

pagamento e de defesa. Não há sucumbência, visto que o processo não 

foi extinto. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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Processo Número: 1005482-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. BAUNGART SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LEMOS VERONEZ OAB - SP364737 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder a 

intimação da advogada da Impetrante, Drª JACQUELINE LEMOS VERONEZ, 

OAB/SP nº 364.737, para tomar ciência da r. sentença de ID 31317860, a 

seguir transcrita: SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por F.D. BAUNGART SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E 

BALANCEAMENTO em face de ato coator supostamente praticado pelo 

Prefeito Municipal. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É de conhecimento público e notório a edição do 

Decreto Municipal n. 9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento da 

indústria e do comércio local, impondo-se apenas regras sobre circulação 

de pessoas e sanitárias. Analisando os autos é possível verificar, deste 

modo, que a extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se 

impõe, haja vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 a atividade 

empresarial desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida sem óbices. 

Não há que se cogitar ainda em salvo conduto para futuros atos a serem 

expedidos pela autoridade coatora, considerando que a viabilidade da 

atividade empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma 

contemporânea aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e 

considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda superveniente do 

objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, eis que incabíveis na ação mandamental. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005303-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. SAUDE OCUPACIONAL EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO. SR. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder a 

intimação do advogado da Impetrante, Dr. JOAO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO, OAB/MT nº 18707-A, para tomar ciência da r. sentença de 

ID 31318845, a seguir transcrita: SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por F.G. SAÚDE OCUPACIONAL EIRELI 

em face de ato coator supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. Os 

autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É de 

conhecimento público e notório a edição do Decreto Municipal n. 

9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento da indústria e do comércio 

local, impondo-se apenas regras sobre circulação de pessoas e 

sanitárias. Analisando os autos é possível verificar, deste modo, que a 

extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja 

vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 a atividade empresarial 

desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida sem óbices. Não há que 

se cogitar ainda em salvo conduto para futuros atos a serem expedidos 

pela autoridade coatora, considerando que a viabilidade da atividade 

empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma contemporânea 

aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e considerando tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na 

ação mandamental. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não 

havendo requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação 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:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder a 

intimação dos advogados da Impetrante, Drs. LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE, OAB/MT n° 6.358-O, OAB/GO 38.189-A e, PRISCILA IKEDA 

CAETANO, OAB/MT 18.596, para tomarem ciência da r. sentença de ID 

31317867, a seguir transcrita: SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por TAIPA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA em face de ato coator supostamente praticado pelo 

Prefeito Municipal. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É de conhecimento público e notório a edição do 

Decreto Municipal n. 9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento da 

indústria e do comércio local, impondo-se apenas regras sobre circulação 

de pessoas e sanitárias. Analisando os autos é possível verificar, deste 

modo, que a extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se 

impõe, haja vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 a atividade 

empresarial desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida sem óbices. 

Não há que se cogitar ainda em salvo conduto para futuros atos a serem 

expedidos pela autoridade coatora, considerando que a viabilidade da 

atividade empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma 

contemporânea aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e 

considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda superveniente do 

objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, eis que incabíveis na ação mandamental. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005605-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMD COMERCIO VAREJO DE COMBUSTIVEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO OAB - MT6101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder a 

intimação da advogada da Impetrante, Drª CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO, OAB/MT nº 6101/O, para tomar ciência da r. sentença de ID 

31317878, a seguir transcrita: SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por AMD COMÉRCIO VAREJO DE 
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COMBUSTÍVEIS LTDA em face de ato coator supostamente praticado pelo 

Prefeito Municipal. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É de conhecimento público e notório a edição do 

Decreto Municipal n. 9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento da 

indústria e do comércio local, impondo-se apenas regras sobre circulação 

de pessoas e sanitárias. Analisando os autos é possível verificar, deste 

modo, que a extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se 

impõe, haja vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 a atividade 

empresarial desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida sem óbices. 

Não há que se cogitar ainda em salvo conduto para futuros atos a serem 

expedidos pela autoridade coatora, considerando que a viabilidade da 

atividade empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma 

contemporânea aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e 

considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda superveniente do 

objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, eis que incabíveis na ação mandamental. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014117-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIL ABOU DENH (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1014117-26.2019.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Perda da Propriedade]->MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: ISMAIL ABOU DENH 

Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 233, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-075 POLO PASSIVO: Nome: 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 1548, 

JARDIM MATO GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-373 

INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - 

CGJ impulsiono estes autos a fim de proceder a intimação do 

Advogado-Geral do DETRAN/MT, ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - 

OAB 18.239, e dos advogados GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB 

17.165/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO 

SANTO - OAB 14133 OAB MT, LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - 

OAB 13161, LUCAS OSVIANI - OAB 13.920-MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB 5.746/MT e, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB: 

18305/O, para tomarem ciência da r. sentença de ID 31301367, a seguir 

transcrita: SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança 

com pedido de liminar impetrado por ISMAIL ABOU DEHN, em face de ato 

arbitrário e ilegal, teoricamente, perpetrado pelo CHEFE DA 2ª CIRETRAN 

DE RONDONÓPOLIS/MT, Sr. Rogério Borges Cardoso, apontado como 

autoridade coatora. Sustenta o impetrante que adquiriu os veículos 

GM/OPALA (NACIONAL), ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1974/1974, PLACA 

RO-6482, RENAVAM 00126854009, e VW/SAVEIRO CL (NACIONAL), ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, PLACA KAW-2951, RENAVAN 

00615721346, entretanto, alega que efetuou a venda dos bens para 

terceira pessoa, de qualificação ignorada, porém aduz que o bem 

permanece registrado em seu nome. Sustenta que, por não ter interesse 

na manutenção da qualidade de proprietário efetuou no 4º Tabelionato de 

Notas e Protestos de Títulos de Rondonópolis/MT, no dia 17/04/2019 a 

Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de 

Direitos Sobre Bem Móvel. Alega que, munido da referida Escritura Pública 

protocolou junto à 2ª CIRETRAN de Rondonópolis/MT, dirigido à Autoridade 

Coatora, o incluso requerimento para que “fossem adotadas, no prazo de 

10 dias contados do recebimento desta, as providências no sentido de 

excluir do banco de dados da Repartição de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, o nome do subscritor como proprietário do ciclomotor individuado 

no número 1, acima, independente do cumprimento de qualquer condição”. 

Sustenta que não obteve resposta após protocolar o requerimento, 

permanecendo como proprietário dos veículos, concluindo-se que a 

pretensão invocada não foi acolhida. O DETRAN prestou informações nos 

autos, aduzindo a impossibilidade de renunciar a propriedade de veículos 

automotores. Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela 

procedência total do pedido, determinando a exclusão do nome do 

impetrante como proprietário do veículo. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente chamo o feito à ordem para 

revogar a decisão de ID 26171595 a qual concedeu pedido liminar, haja 

vista que não houve tal pedido na inicial. O writ of mandamus é meio 

próprio e hábil para coibir a prática de atos ilegais ou eivados de vícios, 

principalmente quando estes atos têm o condão de cercear direito líquido e 

certo. 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. 

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

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. 

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso 

do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é 

possível o manejo do writ. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define 

mandado de segurança individual como: “(..) o meio constitucional (art. 5º, 

LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para 

proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, 

p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão ao impetrante. Isto porque, embora 

inexista fundamentação no Código de Trânsito Brasileiro acerca da 

renúncia de propriedade de veículo, é possível, por força do artigo 4º, do 

Decreto-Lei nº 4.657/42 aplicar ao caso, por analogia, o Código Civil, o 

qual em seu art. 1.275, inciso II, disciplina a referida hipótese. “Art. 1.275. 

Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: I - 

por alienação; II - pela renúncia; III - por abandono; IV - por perecimento da 

coisa; V - por desapropriação.” Assim, resta claro o inequívoco direito do 

impetrante renunciar a propriedade do bem e ver seu nome excluído do 

Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – CRLV, uma vez que 

procedeu formalmente com o ato de renúncia. Insta mencionar que o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu caso idêntico ao 

presente feito, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - 

EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) 

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda 

sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer 

os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de 

uma RENÚNCIA que se demarca à data de sua comunicação à 

Administração Pública. (N.U 0006019-13.2012.8.11.0004, , MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)” 

Conforme se verifica na referida decisão, em que pese o impetrante não 

possua qualquer documento que comprove, de fato, a venda do bem, não 

se poderá implicar de forma alguma no direito de excluir seu nome do 

CRLV. Inclusive, nesse sentido manifestou o douto representante do 

Ministério Público, pugnando pela total procedência do pedido: “Dessa 

forma, conforme se observa na citada decisão, ainda que o impetrante 

não comprove, através de documentos, a venda do bem móvel, não se 

pode impedir o direito de excluir seu nome do Certificado de Registro do 

Veículo. Assim, em face de todo o exposto, manifesta o órgão ministerial 

pela procedência total do pedido, determinando à autoridade coatora que 

exclua do banco de dados o nome da impetrante como proprietária dos 

veículos GM/OPALA (NACIONAL), ANO FABRICAÇÃO/MODELO 

1974/1974, PLACA RO-6482, RENAVAM 00126854009, e VW/SAVEIRO 
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CL (NACIONAL), ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, PLACA 

KAW-2951, RENAVAN 00615721346.” Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão posta na peça vestibular para CONCEDER a 

segurança vindicada, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, a fim de que a autoridade coatora exclua do banco de dados o nome 

da impetrante como proprietária dos veículos GM/OPALA (NACIONAL), 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1974/1974, PLACA RO-6482, RENAVAM 

00126854009, e VW/SAVEIRO CL (NACIONAL),  ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, PLACA KAW-2951, RENAVAN 

00615721346, ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que 

o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação 

junto a Administração Pública quanto à renúncia. Sem custas e verba 

honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e 

art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem 

recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 

12.016/2009. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. P.R.I." Rondonópolis, 21 de abril de 2020. 

Jeannie C.C. Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014112-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DA SILVA BES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1014112-04.2019.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Perda da Propriedade]->MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: Nome: CECILIA MARIA DA SILVA 

BES Endereço: RUA CUIABÁ, 2465, JARDIM ELDORADO, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78715-276 POLO PASSIVO: Nome: 2ª CIRETRAN DE 

RONDONÓPOLIS Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 1548, JARDIM MATO 

GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT INTIMAÇÃO: Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de 

proceder a intimação do Advogado-Geral do DETRAN/MT, ADEMIR 

SOARES DE AMORIM SILVA - OAB 18.239, e dos advogados GUILHERME 

ANIBAL MONTENARI - OAB 17.165/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES 

CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB 14133 OAB MT, LILIAN MARA 

ALBUQUERQUE FELICIO - OAB 13161, LUCAS OSVIANI - OAB 13.920-MT, 

MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB 5.746/MT e, ROGERIO BORGES 

CARDOSO - OAB: 18305/O, para tomarem ciência da r. sentença de ID 

31295293, a seguir transcrita: SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CECILIA 

MARIA DA SILVA BES, em face de ato arbitrário e ilegal, teoricamente, 

perpetrado pelo CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT, Sr. 

Rogério Borges Cardoso, apontado como autoridade coatora. Sustenta o 

impetrante que adquiriu os veículos HONDA/CG 125 TITAN, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 1998/1999, PLACA JYY-9711, RENAVAM 

712495835; HONDA/CG 125 TITAN KS, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 

2000/2000, PLACA JZA-2324, RENAVAM 734832389 e HONDA/C100 BIZ, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2001/2001, PLACA JZG-9687, RENAVAM 

761716939, entretanto, alega que entre os anos de 2001 e 2010 efetuou a 

venda dos bens para terceira pessoa, de qualificação ignorada, porém 

aduz que o bem permanece registrado em seu nome. Sustenta que, por 

não ter interesse na manutenção da qualidade de proprietário efetuou no 

3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas 

Jurídicas de Rondonópolis/MT, no dia 14/05/2019 a Escritura Pública de 

Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos Sobre Bem Móvel. 

Alega que, munido da referida Escritura Pública protocolou junto à 2ª 

CIRETRAN de Rondonópolis/MT, dirigido à Autoridade Coatora, o incluso 

requerimento para que “fossem adotadas, no prazo de 10 dias contados 

do recebimento desta, as providências no sentido de excluir do banco de 

dados da Repartição de Trânsito do Estado de Mato Grosso, o nome do 

subscritor como proprietário do ciclomotor individuado no número 1, acima, 

independente do cumprimento de qualquer condição”. Sustenta que não 

obteve resposta após protocolar o requerimento, permanecendo como 

proprietário dos veículos, concluindo-se que a pretensão invocada não foi 

acolhida. A autoridade apontada como coatora foi devidamente notificada, 

todavia, não prestou informações nos autos. Instado a manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela procedência total do pedido, determinando a 

exclusão do nome do impetrante como proprietário do veículo. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente 

chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 26165250 a qual 

concedeu pedido liminar, haja vista que não houve tal pedido na inicial. O 

writ of mandamus é meio próprio e hábil para coibir a prática de atos 

ilegais ou eivados de vícios, principalmente quando estes atos têm o 

condão de cercear direito líquido e certo. 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. Ressalta-se que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado 

de segurança para proteger direito 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. Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu 

artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis: “Conceder-se-á mandado 

de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

sejam quais forem as funções que exerça”. Logo, quando a Administração 

Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. Na doutrina, 

Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como: “(..) o 

meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física 

ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade 

reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato 

de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891) Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao impetrante. Isto 

porque, embora inexista fundamentação no Código de Trânsito Brasileiro 

acerca da renúncia de propriedade de veículo, é possível, por força do 

artigo 4º, do Decreto-Lei nº 4.657/42 aplicar ao caso, por analogia, o 

Código Civil, o qual em seu art. 1.275, inciso II, disciplina a referida 

hipótese. “Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, 

perde-se a propriedade: I - por alienação; II - pela renúncia; III - por 

abandono; IV - por perecimento da coisa; V - por desapropriação.” Assim, 

resta claro o inequívoco direito do impetrante renunciar a propriedade do 

bem e ver seu nome excluído do Certificado de Registro de Licenciamento 

de Veículo – CRLV, uma vez que procedeu formalmente com o ato de 

renúncia. Insta mencionar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já decidiu caso idêntico ao presente feito, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO 

DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO 

DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda sem prova hábil da alienação veicular 

afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores 

do domínio do objeto no âmbito de uma RENÚNCIA que se demarca à data 

de sua comunicação à Adminis t ração Públ ica.  (N. U 

0006019-13.2012.8.11.0004, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, 

Publicado no DJE 29/05/2018)” Conforme se verifica na referida decisão, 

em que pese o impetrante não possua qualquer documento que comprove, 

de fato, a venda do bem, não se poderá implicar de forma alguma no 

direito de excluir seu nome do CRLV. Inclusive, nesse sentido manifestou 

o douto representante do Ministério Público, pugnando pela total 

procedência do pedido: “Dessa forma, conforme se observa na citada 

decisão, ainda que o impetrante não comprove, através de documentos, a 

venda do bem móvel, não se pode impedir o direito de excluir seu nome do 

Certificado de Registro do Veículo. Assim, em face de todo o exposto, 

manifesta o órgão ministerial pela procedência total do pedido, 

determinando à autoridade coatora que exclua do banco de dados o nome 
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da impetrante como proprietária dos veículos HONDA/CG 125 TITAN, ANO 

FABRICAÇÃO/ MODELO 1998/1999, PLACA JYY-9711, RENAVAM 

712495835, COR AZUL, HONDA/CG 125 TITAN KS, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO 2000/2000, PLACA JZA-2324, RENAVAM 

734832389, COR PRATA, HONDA/C100 BIZ, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 

2001/2001, PLACA JZG-9687, RENAVAM 761716939, COR VERMELHA.” 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça 

vestibular para CONCEDER a segurança vindicada, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, a fim de que a autoridade coatora exclua do 

banco de dados o nome da impetrante como proprietária dos veículos 

HONDA/CG 125 TITAN, ANO FABRICAÇÃO/ MODELO 1998/1999, PLACA 

JYY-9711, RENAVAM 712495835, COR AZUL, HONDA/CG 125 TITAN KS, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2000/2000, PLACA JZA-2324, RENAVAM 

734832389, COR PRATA, HONDA/C100 BIZ, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 

2001/2001, PLACA JZG-9687, RENAVAM 761716939, COR VERMELHA, 

ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado 

efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a 

Administração Pública quanto à renúncia. Sem custas e verba honorária, 

pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos 

Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P.R.I." Rondonópolis, 21 de abril de 2020. Jeannie 

Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 705038 Nr: 1955-90.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, LUCIENE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:148885

 I – Presto, nesta data por ofício, (79/2020 – GAB), mais uma das 

informações requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 282/283.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653397 Nr: 2974-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosimeire Alves de Macedo 

Kromberg - OAB:1.108/RO

 ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Álvaro 

Henrique da Silva Santos, brasileiro, convivente, nascido aos 26/10/1994, 

natural de Maceió/AL, portador do RG 2395162-1 SEJUSP/MT e CPF 

046.037.231-99, filho de Amara Maria da Silva, residente na Rua Bentevi, 

nº 4273, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 

180, “caput”, do Código Penal e art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659053 Nr: 8096-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu Diego 

Ferreira e Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/11/1994, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2276265-5 SSP/MT e CPF 

057.180.411-05, filho de Valdecy Leopoldino da Silva e de Lauracy Rosa 

Ferreira, residente na Alameda das Camélias, nº 715, Bairro Jardim 

Adriana, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na 

prática do crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620615 Nr: 3757-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TAGG, ASGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:15.694, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3.402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais 

que dos autos consta, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a ação penal, 

para CONDENAR o réu Luiz Sergio Gonçalves, brasileiro, casado, natural 

de Pato Branco/PR, nascido em 23/10/1966, portador do RG 41006820 

SSP/PR e CPF 620.139.639-04, filho de João Maria Gonçalves e de Adélia 

Leceux Gonçalves, residente a Rua A, nº 300, Bairro Verde Teto, nesta 

cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

descrito no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, por várias vezes, em 

continuidade delitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641406 Nr: 2877-73.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAURIO MAURI JOSÉ MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O-MT, WELSON GAIVA MARINO - OAB:14.033/MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais 

que dos autos consta, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a ação penal, para CONDENAR o réu Naurio Mauri José Mesquita, 

brasileiro, solteiro, natural de Guiratinga/MT, nascido em 20/08/1975, 

portador do RG 1096716-8 SJ/MT, filho de Jesulino José Mesquita e de 

Coracy Fiage de Carvalho, residente na Vila Naboreiro próximo a Igreja 

Assembleia de Deus, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 217-A, “caput”, do Código 

Penal.

4ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA Nº 004/2020-4ª Unidade Judiciária Criminal de Rondonópolis/MT

O JUIZ DE DIREITO DA 4ª UNIDADE JUDICIÁRIA CRIMINAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS 

E LEGAIS;

CONSIDERANDO a informatização do sistema da Execução Penal com o 

SEEU;

CONSIDERANDO que tal medida resultou alto fluxo de movimentação e uma 

grande demanda de documentos para proceder a análise de juntada;

CONSIDERANDO que a Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis 

– MT registra atualmente 4.062 (quatro mil e sessenta e dois) feitos em 

tramitação, conforme sistema SEEU;
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal Brasileira erigiu o trabalho 

como direito social (art. 6°, CFRB/88);

CONSIDERANDO que o trabalho do preso como dever social e condição de 

dignidade humana possui finalidade educativa e produtiva (LEP, 28).

CONSIDERANDO a necessidade e a obrigação de o Juízo garantir acesso 

efetivo e adequado (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII);

CONSIDERANDO que a pessoa presa não contribuiu, de qualquer forma, 

para sobrestar o sistema de remição da pena pelo trabalho;

CONSIDERANDO a competência do Juízo Corregedor de Presídios ditada 

pela Lei de Execução Penal e as diretrizes fixadas na CNGC-MT;

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a sistemática de confecção, juntada, implantação e 

cadastramento de remição nesta Unidade Judiciária Especializada.

Art. 2º. A direção da unidade prisional deverá confeccionar 

SEMESTRALMENTE (a cada seis meses) as planilhas de remição e 

providenciar a inserção nas guias de recolhimento de cada um dos 

recuperandos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU/CNJ):

I – as planilhas de remição pela FREQUÊNCIA ESCOLAR deverão estar em 

conformidade com o artigo 126, §1º, inciso I, da LEP que assegura 1 (um) 

dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de 

ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou 

ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II – as planilhas de remição pelo TRABALHO deverão estar em 

conformidade com o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP que prevê 1 (um) dia 

de pena a cada 3 (três) dias de trabalho;

III – as planilhas de remição pela LEITURA deverão estar em conformidade 

com os artigos 1678 e 1679, da CNGC-MT que dispõe respectivamente:

a) Segundo o critério objetivo, o reeducando terá o prazo de 21 (vinte e 

um) a 30 (trinta) dias para a leitura de uma obra literária, apresentando ao 

final deste período uma resenha de próprio punho a respeito do assunto, 

possibilitando, segundo critério legal e regulamentar de avaliação, a 

remição de 04 (quatro) dias de sua pena por obra lida e resenhada, e ao 

final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade de remir 

até 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 (doze) meses, observada a 

capacidade gerencial da Unidade;

b) O critério subjetivo possui embasamento legal no artigo 126 da Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984, equiparando-se ao trabalho intelectual, e 

considerar-se-á a fidedignidade e a clareza da resenha, sendo 

desconsideradas aquelas que não atenderem a esse pressuposto.

IV – Observar a Recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça.

§1º. A remessa da planilha de remição fora do período estabelecido no 

caput dependerá exclusivamente de requisição judicial;

§2º. Mediante solicitação da Secretaria do Juízo, excepcionalmente, as 

planilhas poderão ser encaminhadas quando o recuperando tiver com data 

próxima para preenchimento do requisito objetivo;

§3º. As planilhas de remição deverão estar OBRIGATORIAMENTE 

inseridas no SEEU em até dez dias após o encerramento do semestre, ou 

seja, 10 de julho e 10 de janeiro, respectivamente.

§4º. Fica terminantemente proibido o envio de planilha de forma 

fragmentada, ou seja, em periodicidade inferior à estabelecida no caput, 

ressalvada a hipótese do §2º.

§5º. As atividades realizadas por pessoas presas provisórias deverão 

ser certificadas e armazenadas em local adequada para futura inserção 

em eventual guia de execução correlata ao período de custódia.

Art. 3º. A secretaria deverá promover ao cadastro da remição nos 

incidentes pendentes nos seguintes termos:

I – inserir os dias a serem declarados resgatados;

II - alimentar o sistema constando o total de dias trabalhados, horas/aulas 

frequentadas e tempo de leitura, conforme estabelecido na alínea "a" do 

inciso III do art. 2º;

III – proceder a inserção das datas referente ao período aquisitivo;

IV – apontar no campo "observação" a sequencia onde está o arquivo 

com a planilha de remição.

Parágrafo único. No período estabelecido no art. 2º, §3º desta Portaria, a 

Secretaria do Juízo realizará força tarefa destinada ao cadastramento das 

remições.

Art.4º. Esta portaria será objeto de publicação no átrio da Secretaria do 

Juízo e no DJe.

Parágrafo único – Os casos omissos serão deliberados pelo Juízo.

Art. 5º - Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria Geral da 

Justiça, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Subseção local da OAB e as Unidades Prisionais locais.

Publique-se imediatamente no Diário da Justiça.

Rondonópolis – MT, 22 de abril de 2020.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito Corregedor dos Presídios da Comarca de Rondonópolis-MT

PORTARIA Nº. 003/2020 – 4ª Unidade Judiciaria Criminal de 

Rondonópolis/MT

 O JUIZ DE DIREITO DA 4ª UNIDADE JUDICIÁRIA CRIMINAL DA COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS;

 CONSIDERANDO a Declaração Mundial de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde provocada pelo Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO o teor das Portarias Conjuntas n. 247/2020, n. 249/2020 

e n. 281/2020 todas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 313/2020-CNJ que estabelece 

medidas de uniformização dos serviços judiciais visando garantir o 

acesso ao sistema de Justiça;

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 407, de 16 de março de 2020 e 

413, de

18 de março de 2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento de 

emergências de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, de 17 de março e 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça que dispõe sobre a recomendação aos 

tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação 

da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de 

justiça penal e socioeducativo;

C O N S I D E R A N D O  a  R e c o m e n d a ç ã o  O r i e n t a t i v a 

04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT emitida pela Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de Mato Grosso que, dentre outras, orienta a suspenção por 15 

(quinze) dias a saída de pessoas em regime fechado para trabalho 

externo;

CONSIDERANDO o Termo de Intermediação para Aproveitamento de Mão 

de Obra de Recuperandos nº 08/2014/FUNAC/MT, que a possibilita a 

realização do trabalho externo, pelos recuperandos da Penitenciaria Mata 

Grande;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Brasileira erigiu o trabalho 

como direito social (art. 6°, CFRB/88);

CONSIDERANDO que o trabalho do preso como dever social e condição de 

dignidade humana possui finalidade educativa e produtiva (LEP, 28).

CONSIDERANDO a necessidade e a obrigação de o Juízo garantir acesso 

efetivo e adequado (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII);

CONSIDERANDO que a pessoa presa não contribuiu, de qualquer forma, 

para sobrestar o sistema de remição da pena pelo trabalho;

CONSIDERANDO que a situação de pandemia ocorre por motivo de força 

maior e a nível mundial, sem previsão de retorno normal das atividades;

 CONSIDERANDO que a medida ora adotada é marcada pela 

excepcionalidade e não se confunde com a remissão ficta ou virtual 

obviada pela jurisprudência (STF – HC 132779);

CONSIDERANDO a competência do Juízo Corregedor de Presídios ditada 

pela Lei de Execução Penal e as diretrizes fixadas na CNGC-MT;

RESOLVE:

Art. 1º. Garantir o direito de remição, enquanto perdurar a situação de 

impossibilidade, a todas as pessoas que cumprem pena no regime 

fechado na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa e na Cadeia Pública 

Feminina e que estão impossibilitadas de continuar a remir pelo trabalho, 

quer seja na modalidade interna ou externa.

§1º. A garantia prevista no art. 1° desta portaria somente alcança as 

pessoas presas que, antes de declarada a pandemia causada pelo 

Covid-19, estavam inseridas no sistema de remição pelo trabalho na 

unidade prisional.

§2º. A diretriz fixada nesta portaria não impossibilita a prestação de outros 

serviços estabelecidos pela Unidade Prisional.

§3º. A pratica de falta que justificaria a exclusão do sistema de remição 

também será utilizada para impedir a continuação da utilização da 

prerrogativa fixada neste ato normativo.

Art. 2°. A remição dar-se-á nos termos do artigo 126, §1°, II, da LEP, na 

proporção de 1/3 (um terço) da quantidade de dias de cada mês.

 Art. 3º - A direção da unidade prisional deverá confeccionar as planilhas 

de remição e providenciar a inserção nas guias de recolhimento de cada 

um dos recuperandos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado 

(SEEU/CNJ), com expressa referência a esta portaria.
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Art. 4°. Fica autorizada a continuação da prestação de serviços externos 

quando houver à possibilidade de alojamento e pernoite fora da Unidade 

Prisional e que cumpra regras de segurança e aquelas ditadas pela 

Organização Mundial de Saúde.

Art. 5°. Esta portaria será objeto de publicação no átrio da Secretaria do 

Juízo e no DJe, tendo eficácia a partir do dia 20 de março de 2020, nos 

termos da Portaria-Conjunta n° 247 de 18 de março de 2020.

Parágrafo único – Os casos omissos serão deliberados pelo Juízo.

 Art. 6º - Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria Geral da 

Justiça, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Subseção local da OAB e as Unidades Prisionais locais.

 Publique-se imediatamente no Diário da Justiça.

5ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA Nº. 001/2020 – 5ª Unidade Judiciaria Criminal de 

Rondonópolis/MT

 O JUIZ DE DIREITO DA 5ª UNIDADE JUDICIÁRIA CRIMINAL DA COMARCA 

DE RONDONOPOLIS/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS;

 CONSIDERANDO a Declaração Mundial de pandemia pela Organização 

Mundial de Saúde provocada pelo Coronavírus – COVID-19;

CONSIDERANDO o teor das Portarias Conjuntas n. 247/2020, n. 249/2020 

e n. 281/2020 todas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 313/2020-CNJ que estabelece 

medidas de uniformização dos serviços judiciais visando garantir o 

acesso ao sistema de Justiça;

CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 314/2020-CNJ que estabelece 

medidas de uniformização dos serviços judiciais visando garantir o 

acesso ao sistema de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas 

destinadas a obviar a disseminação do referido vírus;

 CONSIDERANDO que a Portaria Conjunta n. 281/2020 no seu § 7º do art. 

2º passou a permitir, quando necessário e possível, a realização de 

audiências na modalidade de videoconferência e/ou sessão virtual;

CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 314/2020-CNJ previu no art. 6º a 

possibilidade de realização de audiências e deixou expressamente vedada 

regime de trabalho assemelhado ao recesso forense;

CONSIDERANDO a necessidade e a obrigação de o Juízo garantir acesso 

efetivo, tempestivo, adequado, bem assim evitar dilações indevidas 

(CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII);

CONSIDERANDO que desde a Lei n. 11.900/2009 é possível a realização 

de atos processuais através da videoconferência;

CONSIDERANDO que a Resolução n. 105/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça regulamentou a possibilidade de realização de atos processuais 

através do referido sistema;

CONSIDERANDO a existência do acesso gratuito ao aplicativo "Lifesize";

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar no âmbito da 5ª Unidade Judiciária Criminal de 

Rondonópolis-MT a realização de audiências através do sistema de 

videoconferência.

§1º. As audiências serão realizadas mediante o acesso ao aplicativo 

"Lifesize".

§2º. As audiências também poderão ser realizadas através de 

vídeo-chamadas de aplicativos.

§3º. Visando evitar excessiva concentração de pessoal no referido 

ambiente virtual, mediante telefone indicado ou cadastrado no sistema 

Apolo – ou nos autos -, o Juízo comunicará previamente o início das 

audiências.

Art. 2º. A Unidade Judiciária fornecerá cópia integral dos autos através de 

remessa ao endereço eletrônico indicado pelo Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogado(a) em arquivo no formato PDF - Portable 

Document Format (Formato Portátil de Documento) - já que as ações 

penais tramitam de forma física – não informatizada.

Parágrafo único. A providência deste artigo visa a efetivação dos 

comandos dos arts. 400 e ss do CPP que, por regra, tem como imperativa 

a audiência de instrução e julgamento una.

Art. 3º. O Ministério Público e a Defensoria Pública, diante da prerrogativa 

de intimação pessoal (LC 75/1993, art. 18, II, h e LC 80/1994, art. 44, I), 

serão cientificados da audiência mediante vista dos autos e, 

preferencialmente, com a remessa da cópia integral quando da 

designação da audiência de instrução e julgamento.

Paragrafo único. O cumprimento da regra deste artigo não exclui a 

necessidade de remessa de cópia integral dos autos na forma do art. 2º 

desta Portaria.

Art. 4º. As forças policiais – Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia 

Rodoviária Federal, Polícia Penal e Polícia Federal – serão orientadas pelo 

Juízo a operacionalização do aplicativo "Lifesize".

§1º. O agente policial deverá, preferencialmente, baixar o aplicativo 

"Lifesize" para participar das audiências instrutórias, sem a necessidade 

de comparecer em Juízo.

§2º. O ingresso à sala de videoconferência dar-se-á mediante acesso ao 

seguinte endereço:

GABINETE DA 5ª VARA CRIMINAL

(...)

§3º. O acesso à sala observará o seguinte passo a passo:

I – baixar gratuitamente o aplicativo "Lifesize";

II – acessar o aplicativo e ingressar na sala de reunião como participante 

clicando em "entrar como convidado";

III – registrar o nome sem a utilização de assentos gráficos;

IV – (...);

V – (...)

§4º. Por via de exceção, poderá o agente policial comparecer no gabinete 

do Juízo a fim de ser inquirido, oportunidade em que serão observadas as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades 

sanitárias, notadamente de higienização, ventilação, arejamento e 

distanciamento.

Art. 5º. As pessoas segregadas nas Unidades Prisionais, especialmente 

desta Comarca, deverão ser conduzidas a sala de videoconferência para 

acessar o endereço eletrônico acima identificado.

Art. 6º. As testemunhas civis – não policiais – e os acusados que 

respondem à respectiva ação penal em liberdade serão orientados pelo 

Juízo a operacionalizar o sistema, observando-se o disposto no art. 4º 

desta Portaria e também as recomendações da Organização Mundial de 

Saúde e das autoridades sanitárias.

§1º. Excepcionalmente, poderão comparecer em Juízo para prestar suas 

declarações ou serem inquiridos/interrogados mediante videochamadas.

§2º. A luz da regra da cooperação e visando, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva (CPC, 6º e 3º CPP), o Juízo, sem prejuízo do que 

consta do título X do Código de Processo Penal, contará com o auxílio das 

partes para o fim de:

 (a) fornecer dados e meios necessários à apresentação do acusado na 

reunião de videoconferência, podendo acompanhar a sessão do mesmo 

local em que estiver a Defesa Técnica;

(b) fornecer dados ao estabelecimento de contatos com testemunhas e 

informantes.

Art. 7º. Para efetivação do exercício pleno da defesa (CRFB/88, 5º, LV), 

os demais participantes da reunião de videoconferência deixarão a sala 

pelo tempo necessário para que a pessoa acusada e o Defensor possam 

realizar entrevista previa e reservada (CPP, 185 e art. 8º PSJCR).

 Parágrafo único. Durante a entrevista reservada os agentes policiais 

observarão as regras de segurança, mas respeitarão a privacidade que o 

ato requer buscando franquear o bom desempenho das funções inerentes 

à Defesa Técnica.

Art. 8º. Haverá um servidor no gabinete deste Juízo para auxiliar na 

correta operacionalização do sistema de videoconferência, bem assim 

promover a gravação da audiência.

Art. 9º - Esta portaria será objeto de publicação no átrio da Secretaria do 

Juízo e no DJe.

Parágrafo único – Os casos omissos serão deliberados pelo Juízo.

 Art. 10º - Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria Geral 

da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, as Policiais Civil, Militar, 

Rodoviária Federal e a Federal, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Subseção local da OAB e as Unidades Prisionais.

 Publique-se imediatamente no Diário da Justiça.

Rondonópolis/MT, 20/abril/2020.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 212 de 544



Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006008-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. Z. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS  DECIS Ã O  P r o c e s s o : 

1006008-86.2020.8.11.0003. VÍTIMA: BARBARA LUZA REQUERIDO: 

CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Medidas Protetivas de 

Urgência formuladas por BARBARA LUZA em desfavor de CLÁUDIO 

ZANOTTO JÚNIOR, ambos qualificados nos autos. As medidas protetivas 

foram deferidas em 31.03.2020, sendo que a vítima e o indiciado foram 

devidamente intimados. Consta o requerimento formulado pelo assistente 

de acusação, informando acerca do descumprimento das medidas 

protetivas, além de juntar documentos. O Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça, opinou pela decretação da prisão preventiva do 

indiciado, consoante se verifica do parecer de fls. retro. A prisão 

preventiva do indiciado foi decretada em 07 de abril de 2.020 (Num. 

31088242). O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 13.04.2020 

(Num. 31228355). A defesa do indiciado, formulou pedido de revogação 

de prisão preventiva, aduzindo em suma, os fatos narrados pela vítima 

não condizem com a realidade fática, que a manutenção da prisão não se 

mostra razoável, tendo em vista o momento caótico que o país e todo o 

mundo vive, em razão do COVID-19, bem como a superlotação da 

Penitenciária local. Alega ainda que, o indiciado não teve a intenção de 

descumprir as medidas protetivas, bem como alega que ajuda com os 

cuidados à genitora que é idosa e acamada, além de aduzir acerca das 

condições pessoais favoráveis do requerente. O requerente pugna ainda, 

pela fixação de medidas cautelares, inclusive, o monitoramento eletrônico, 

além de pedir a avaliação psicológica da vítima. Juntou documentos (Num. 

31273702 a Num. 31274476). O advogado constituído pela ofendida 

postulou por vista dos autos (Num. 31287099). O Ministério Público, por 

seu digno Promotor de Justiça, opinou em suma, pelo indeferimento do 

pedido de revogação de prisão preventiva ( Num. 31300456). Consta que, 

em 17.04.2020 foi concedida a liberdade provisória ao requerido, mediante 

algumas medidas protetivas e cautelares. A vítima, por intermédio de 

advogado constituído, requereu, em suma, a disponibilização do botão do 

pânico, além de aduzir acerca do cumprimento das medidas protetivas e a 

não aproximação do requerido, uma vez que não foi definido a 

convivência do indiciado e do filho. O Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça, opinou, em suma, o acolhimento do pedido de 

reconsideração para manter a prisão preventiva do requerido. 

Subsidiariamente, o monitoramento eletrônico com a tornozeleira no 

Requerido e o botão do pânico para a vítima, além da comunicação formal 

para a polícia federal e determinando que o Requerido entregue 

imediatamente a pistola 380, semi-automática, número de série KVI71785, 

registro 200200438490959. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, 

compulsando os autos, verifica-se que a manutenção da decisão 

anteriormente proferida, a qual, concedeu a liberdade provisória ao 

requerido, mediante as medidas protetivas e cautelares é medida que se 

impõe. Isso porque, não existem elementos novos a autorizar a 

decretação da prisão preventiva do requerido, eis que os fatos narrados 

pelo causídico da vítima e pelo parquet, ocorreram em data anterior a 

soltura do indicado. Assim, após o dia 17.04.2020 não constam 

informações que o requerido esteja descumprindo as medidas impostas. 

Por outro lado, acerca do arsenal bélico, não vieram para os autos, pelo 

menos até o presente momento, nenhuma prova dando conta dessa 

assertiva feita pelo ilustre parecerista ministerial Dr. Augusto Cesar 

Fuzaro. De outra banda, não houve alteração na situação fática até o 

presente momento, pois ainda persistem os motivos lançados na decisão 

que concedeu a liberdade provisória ao requerido. Além disso, já foram 

aplicadas medidas protetivas em favor da vítima e cautelares, por ocasião 

da concessão da liberdade provisória. Outrossim, o botão do pânico já 

está disponibilizado à vítima, devendo a mesma retirar o equipamento junto 

a Central de Monitoramento, anexo a Penitenciária da Mata Grande. Assim, 

oficie-se à Central de Monitoramento informando acerca da presente 

decisão. ISTO POSTO, mantenho integralmente a decisão que concedeu a 

liberdade provisória ao requerido, vez que não existem fatos novos 

ensejadores para mudança da ordem judicial. Às providências. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de Abril de 2020. Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006492-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. Z. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS 

LEGIS)

 

JUNTADA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - CERTIDÕES 

NEGATIVAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666541 Nr: 14649-96.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLERSON DE JESUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666541

Vistos etc.

Considerando que foram aplicadas as disposições do Artigo 367 do 

Código de Processo Penal, em relação ao acusado (fls. 98), bem como o 

teor da certidão de fls. 123, proceda-se à intimação do acusado por edital, 

nos moldes do Artigo 392, VI, do Código de Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 676822 Nr: 8593-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 676822

Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do acusado, 

em face da sentença condenatória às fls. 79/87, para vê-la 
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complementada e aclarada no tocante a menção do delito cometido pelo 

acusado.

 Os embargos foram opostos no prazo legal (fls. 103).

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclarar, dissipando obscuridades ou contradições.

 No caso vertente, conheço dos embargos e os acolho.

Assim, no tocante apenas a menção do delito cometido pelo acusado, 

verifico que a r. sentença objurgada há que ser aclarada, conforme 

apontada pela defesa.

ISTO POSTO, diante dos motivos acima expostos, retifico a sentença 

apenas e tão somente para constar na parte dispositiva que o acusado 

está sendo condenado pelo delito descrito no Artigo 21 da Lei de 

Contravenções Penais, além dos demais delitos ali descritos.

 No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680613 Nr: 12140-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PIROLA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT, Caio Fellipe Batista VilaMaior - OAB:20699-0

 Código: 680613

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 170, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692791 Nr: 5415-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON DE SOUSA BOHRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO DA SILVA MAGELA - 

OAB:24.915/O

 Código: 692791

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 134, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702573 Nr: 213-30.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Código: 702573

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 85/86.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703269 Nr: 733-87.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MORAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18.304/O-MT, NALDECY 

SILVA DA SILVEIRA - OAB:20.588 MT

 Código: 703269

Vistos etc.

 Inobstante o teor da certidão de fls. 115, entretanto, em relação ao crime 

descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, trata-se de Ação Penal 

Pública Incondicionada, ante o teor da Súmula 542 - A Ação Penal relativa 

ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a 

mulher é pública incondicionada. (Súmula 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 26/08/2015, DJe 31/08/2015), assim, não havendo o que se falar em 

desistência da ação.

 Ademais disso, em relação ao crime descrito no Artigo 147 do Código 

Penal, a manifestação de retratação da ofendida deve ocorrer antes do 

recebimento da denúncia, ante o teor do Artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, 

“in verbis”:

“Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 

ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 

representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com 

tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério 

Público” (sic).

 Assim, consigno que a denúncia foi recebida dia 28/01/2020 (fls. 98/100), 

sendo que a manifestação da vítima ocorreu em 21/02/2020 (fls. 115), 

assim sendo, não há o que se falar em retratação neste momento 

processual.

Por outro lado, ante o teor da manifestação da ofendida que reatou o 

relacionamento com o acusado, REVOGO as medidas protetivas e 

cautelares fixadas por ocasião da concessão da liberdade provisória (fls. 

98/100).

Por fim, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 

26/08/2020.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628642 Nr: 1280-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A

 Código: 628642

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que readequou a pena o acusado Anivaldo Nunes De Almeida para 

15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto e a concessão da 

suspensão condicional do processl, assim, só resta a este Juízo 

determinar a remessa das peças necessárias, juntamente com a Guia de 

Execução Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.
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Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 706429 Nr: 2800-25.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA CAJA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MACÊDO GALVÃO - 

OAB:

 (...) de advogado e a comunicação do fato à sua família.Ouviram-se o 

condutor, as testemunhas e a conduzida, lançada a respectiva assinatura 

e entregue à indiciada, conforme recibo por este assinado, dentro de 24 

(vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa, razão pela qual, 

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.Por fim, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, para os fins do Artigo 310 do Código de Processo 

Penal. Notifiquem-se. Às providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de 

Abril de 2020.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 706429 Nr: 2800-25.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA CAJA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MACÊDO GALVÃO - 

OAB:

 . ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com 

fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do 

Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SÔNIA 

CAJA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos.Por conseguinte, 

expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO e, considerando o que vem 

disposto no Artigo 289-A do Código de Processo Penal, assim como no 

provimento nº 28/2012 – Corregedoria Geral de Justiça, deve a Sra. 

Gestora Judicial providenciar o imediato registro do mandado de prisão em 

banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.Por fim, com o 

término do Plantão Judicial distribua os autos ao Juízo Competente. Às 

providencias Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 18 de Abril de 

2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706429 Nr: 2800-25.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA CAJA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MACÊDO GALVÃO - 

OAB:

 MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 284582

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIA CAJA DA SILVA, Rg: 15522954, 

Filiação: Eunice Barbosa da Silva e Manoel Caja da Silva, data de 

nascimento: 28/10/1968, brasileiro(a), Telefone 3422-8728.

FINALIDADE: EFETUAR A PRISÃO de SONIA CAJA DA SILVA, acima 

qualificado(a), em virtude da decisão proferida nos Autos nº 

2800-25.2020.811.0064, supra identificado, com base nos fundamentos a 

seguir indicados, devendo o executor da prisão entregar ao preso uma via 

deste mandado, como nota de culpa, cabendo à autoridade responsável 

pela custódia informá-lo de seus direitos constitucionais e mantê-lo em 

local separado do destinado aos demais detentos, zelando, assim, por sua 

integridade física, uma vez que se trata de prisão provisória.

Decisão: ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, 

com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do 

Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SÔNIA 

CAJA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos.Por conseguinte, 

expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO...

OBSERVAÇÃO: Devidamente cumprido o presente mandado de prisão 

preventiva, a pessoa deverá ser imediatamente apresentada à autoridade 

judicial que determinou a expedição da ordem, conforme dispõem os 

Provimentos nº 1 e 12 de 2017-CM e a Resolução nº 213/2015 do CNJ - 

Conselho Nacional de Justiça. No caso em que for cumprido fora da 

jurisdição do juiz processante, deverá ser encaminhada a pessoa presa 

ao Núcleo de Audiência de Custódia e, caso não houver, ao Juiz criminal 

da Comarca onde ocorreu a prisão, sendo que, nas Comarcas com mais 

de uma vara criminal, a apresentação dar-se-á perante o Juiz da Primeira 

Vara Criminal.

Rondonópolis, 18 de abril de 2020

Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007499-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 577,35, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 163,95 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN FELIPE POLLO TOMAZINE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 1.790,06, sendo que o valor de R$ 895,03 refere-se as custas 

e o valor de R$ 895,03 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser 

expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007688-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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THAMILLY EMANUELA LIMA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 669,23, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 255,83 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009689-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERTA LILIAN LIMBERGER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA OAB - SP244388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MARTIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de EMBARGANTE, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de 572,44, sob pena de ser expedida certidão para 

protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais / remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, juntar nos autos 

a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002804-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 1.248,88, sendo que o valor de R$ 624,44 refere-se as custas 

e o valor de R$ 624,44 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser 

expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011207-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA TAVARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINGER E CRUZ LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

MATEUS HENRIQUE DA FONSECA OAB - MT24842/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 281,26, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as custas e 

o valor de R$ 74,56 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. T. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MORAES OAB - 038.928.601-06 (REPRESENTANTE)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 281,26, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as custas e 

o valor de R$ 74,56 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004681-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON POLTRONIERI 03464513106 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 216 de 544



HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 281,26, sendo que o valor de R$ 206,70 refere-se as custas e 

o valor de R$ 74,56 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001690-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR CRACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 2.443,40, sendo que o valor de R$ 1.221,70 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.221,70 refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que 

deverá, no mesmo prazo, juntar nos autos a guia e seu respectivo 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012162-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BENICIO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 744,03, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 330.63 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006062-50.2019.8.11.0015

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:

ANGELO CARLOS VICARI (EXECUTADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 6.357,20, sendo que o valor de R$ 3.178,60 refere-se as 

custas e o valor de R$ 3.178,60 refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que 

deverá, no mesmo prazo, juntar nos autos a guia e seu respectivo 

comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002336-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS MOLINA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais 

(complementares), no valor de 92,04, sob pena de ser expedida certidão 

para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais / remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, juntar nos autos 

a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PALUDO FILHO OAB - MS15034-O (ADVOGADO(A))
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DANIELLA LEMES CORADO OAB - DF14614 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ARANTES DE FREITAS OAB - DF13166 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - MT25714-O 

(ADVOGADO(A))

VERONICA MARQUES DA CRUZ BARBIERI OAB - DF35243 

(ADVOGADO(A))

WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO OAB - DF28029 (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR OAB - RJ72198-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE JUNQUEIRA DE ANDRADE OAB - GO31256 (ADVOGADO(A))

AGNA DAYANA ALVES GABRIEL DA SILVA OAB - DF33868 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LEITE CABRAL OAB - DF27327 (ADVOGADO(A))

MARILICE PEZENTE DOS SANTOS OAB - DF28013 (ADVOGADO(A))

THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO OAB - DF50407 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNI JOSE SERVA CAFE CARVALHAES OAB - MG54338 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALVES GUTERRES OAB - DF31243 (ADVOGADO(A))

ALEX FELICIO TEIXEIRA OAB - DF27690 (ADVOGADO(A))

PAULA DE PAIVA SANTOS OAB - DF27275 (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA OAB - DF08971 (ADVOGADO(A))

TATIANE FERNANDES MENDES DA SILVA SANTOS OAB - DF28542 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA CRISTINA BIZERRA DE MEDEIROS OAB - DF32736 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DIAS RORIZ OAB - DF33505 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 
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jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GLEISE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, quedou-se inerte. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 
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Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BARBOSA CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência 

de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001153-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (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 de intimação do 

perito judicial, 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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011116-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISTELINA BRAGA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011116-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ISTELINA 

BRAGA FALCAO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS 

EIRELI - ME Vistos em correição. Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Cumpra-se a determinação de Num. 17176281, sem demora. 

Intimem-se. Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

 

ANTE O RESULTADO DA PESQUISA RENAJUD ID 31414104, INTIME-SE A 

PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-82.2016.8.11.0015

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))

Outros Interessados:

MARIA ZILDA MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001055-82.2016.8.11.0015 Certifique a Sra. Gestora 

sobre o oferecimento de embargos à execução e os efeitos em que foram 

recebidos. Após, voltem-me conclusos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-82.2016.8.11.0015

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))

Outros Interessados:

MARIA ZILDA MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008672-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON APARECIDO DE ASSIS (EXECUTADO)

 

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 Penhora , Avaliação e 

Intimação, 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 
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informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006791-47.2017.8.11.0015

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:

EMILENE MALAQUINI (REU)

MELISSA MALAQUINI (REU)

ITACIARA MOTORS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, Intimem-se às 

partes requeridas para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestarem nos 

presentes autos acerca da petição acostada de ID 31153874, nos termos 

da decisão de ID 30930531.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015235-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1015235-98.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

34.204,93; Tipo: Cível. Parte Autora: BANCO BRADESCO Parte Ré: 

ADRIANA PACHECO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os 

efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso 

VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente para 

proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) advogado(a/s) que patrocina(m) a(s) 

POLO ATIVO 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. Sinop/MT, 

22 de abril de 2020. Assinado Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-39.2020.8.11.0015

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:

DIEGO SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

DIANA SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001204-39.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: DIANA 

SILVA DOS REIS, DIEGO SILVA DOS REIS Vistos em correição. 

Promova-se a exequente o andamento do feito, cumprindo a decisão de 

Num. 29372165 sem mais delongas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução da missiva sem o seu cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011116-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISTELINA BRAGA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011116-31.2018.8.11.0015. Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003167-82.2020.8.11.0015

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:
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A M CLIMATIZACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ANDERSON DA SILVA VICENTE (REQUERIDO)

MARCELLY REGINA DE AGUIAR VICENTE (REQUERIDO)

IRACEMA DE AGUIAR VICENTE (REQUERIDO)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004409-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004409-76.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO REQUERIDO: DOLORES SANCHES Vistos em correição. Intime-se 

a parte autora para efetuar preparo das custas processuais e taxas 

judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não 

preparadas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003100-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO OAB - SP251411 (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS BALAN OAB - PR80936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINATTI DE BRITO (REQUERIDO)

BENEDITA CLEUSA FANTINATTI DE BRITO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMEM-SE AS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DA PETIÇÃO DO 

SR. PERITO ID 31445245, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002129-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO VALENDORF (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMEM-SE AS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DA PETIÇÃO DO 

SR. PERITO ID 31445261, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 116513 Nr: 8880-41.2009.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA APARECIDA GARCIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGOEXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código deProcesso Civil, a revogar a 

liminar concedida.Condeno a parte requerente a pagar as custasjudiciais e 

as despesas processuais. Sem honorários advocatícios pelainexistência 

de litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentementede 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dosarts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões.Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 
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demora ao E. Tribunalde Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com suapublicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, daCNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá sercertificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nadafor requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 243760 Nr: 14314-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODETE BAMBILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo-aextinta, nos termos do arts. 924, 

inciso II, e 925 do Código de Processo Civil,incidentes à espécie por forças 

dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.Defiro o pedido da parte 

exequente paralevantamento de uma fração do valor depositado 

judicialmente às p. 89/91,devendo ser levantado em favor dela a quantia 

de R$ 874,25, por meio dealvará judicial, a serem transferidos para a 

conta informada às p. 94/95.Custas e despesas processuais, por conta 

da parteexecutada, nos termos da r. sentença de p. 83/84.Por fim, 

intime-se a parte executada para informaros dados bancários para 

transferência do valor que remanescer nos autos.Após, levante-se o 

valor consignado em favor dela, por meio de alvarájudicial.Interposto 

recurso de apelação, independentementede análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dosarts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões.Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunalde Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com 

suapublicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, daCNGC.Preclusas as vias recursais, certifique-se earquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 1405-44.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB: MT/10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGOEXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de ProcessoCivil. Baixe-se a 

penhora realizada sobre o veículosupracitado.Condeno a parte exequente 

a pagar as custas judiciaise as despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios pela inexistência delitigiosidade.Interposto recurso de 

apelação, independentemente deanálise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido oprazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça,com os nossos 

cumprimentos.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 sercertificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada 

forrequerido em 15 dias.P. I. C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153745 Nr: 1788-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA VILAPAR LTDA. ME, MARCOS 

ALEXANDRO PACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGOEXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de ProcessoCivil.Condeno a parte 

requerente a pagar as custasjudiciais e as despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios pelainexistência de litigiosidade.Interposto recurso 

de apelação, independentemente deanálise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido oprazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça,com os 

nossos cumprimentos.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 sercertificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada 

forrequerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191563 Nr: 13191-36.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENE MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÉIAS PEREIRA DOS REIS, MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, JARBAS WENDSLEY FRAGA PINTO - 

OAB:OAB/MG 151.632

 Isto posto, equacionada a questão de formaamistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes,para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito,alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas 

remanescentes. Nada mencionado arespeito das custas e despesas 

processuais originárias, condeno as partes pró rata,nos termos do art. 90, 

§ 2º do CPC. No entanto, por ser a parte requerentebeneficiária da 

assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das custas e despesas 

processuais ficará suspensa por até 05 anos, quando prescreverá, se 

atélá a parte interessada não demonstrar ter modificado sua situação de 

pobreza.Sobre os honorários advocatícios, já adimplidos,todos por conta 

da parte requerida, conforme item “1.2” do acordo entabuladoentre as 

partes.Registro automático da sentença com sua publicação,dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Renunciado 

expressamente ao prazo recursal,certifique-se com as baixas e 

anotações necessárias.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193705 Nr: 15474-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME FILHO, ROGERIO RODRIGUES 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FABRICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT-2.615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:21.905-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT 

/ 4720 - B

 Vistos em correição.

Inicialmente, de ver que a parte executada peticionou

informando a alteração na representação processual, conforme se 

vislumbra em petição

e procuração de p. 298 e 299.

Dessa forma, defiro a juntada de procuração. Cadastre-se

os novos procuradores, Silvério Gonçalves Pereira, inscrito na OAB/ sob 

n. º 4.720-B, e

Gabrielle Gonçalves Pereira, inscrita na OAB/MT sob n. º 21905, conforme 

indicado na

procuração, com expressos poderes para atuar na causa em defesa dos 

interesses da
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parte executada. Anote-se.

Ainda, a parte executada não foi intimada da constrição

realizada às p. 295/296, requisito essencial da formalização da penhora, 

nos termos do

art. 841 e parágrafos do CPC, o que, por hora, inviabiliza o levantamento 

do valor

bloqueado, conforme requerimento da parte exequente à p. 300.

Assim, para formalização da penhora online, bem como

em atenção ao princípio da ampla defesa e contraditório, intime-se a parte 

executada da

constrição realizada às p. 296/297, nos termos do 854, §§ 2º e 3º, e 

incisos, todos do

CPC.

Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem

manifestação, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253069 Nr: 19849-08.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por abandono da causa, JULGOEXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código deProcesso Civil, a revogar a 

liminar concedida.Condeno a parte requerente a pagar as custasjudiciais e 

as despesas processuais. Sem honorários advocatícios pelainexistência 

de litigiosidade.Interposto recurso de apelação, independentementede 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dosarts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões.Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunalde Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com suapublicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, daCNGC.Preclusas as vias recursais, 

o que deverá sercertificado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nadafor requerido em 15 dias.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 268119 Nr: 8465-14.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ GAIGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561, 

ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de indenização por danos morais

distribuída em autos físicos na data de 27 de junho de 2016, quando já 

vigorava o

atual CPC, o qual tem por imposição legal o trâmite eletrônico.

Dessa forma, por um equívoco ou desatenção, não

verificada referida nuance à época da distribuição, a recebê-lo 

normalmente.

Insta salientar, recebida a ação, a deferir o

parcelamento das custas processuais até então não recolhidas. Pelo 

contrário,

pleiteia a parte requerente a alteração do valor da causa.

Não só isso, tendo em vista que o valor da causa

corresponde ao conjunto dos valores que a parte pretende ver recebida 

(art. 292,

inciso V, do CPC), nesse caso, indenização por danos morais, custas e 

despesas

processuais e honorários advocatícios, é inviável o deferimento da 

alteração do

valor da causa sem que seja alterado o valor pretendido pela parte.

Se a parte quer que o valor da causa seja alterado,

deve modificar também o valor almejado em sede de indenização por 

danos

morais, já que esta integra aquela.

Calha acentuar, é inacreditável que o processo

perdure por quase 5 anos e ainda não tenha suas custas processuais 

recolhidas, pressuposto de constituição e validade regular do processo, 

sem o qual a ação

não se consubstancia.

Diante disso, determino que a parte autora promova a

distribuição do feito via Pje, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da 

ação

pelo não atendimento a pressuposto processual. Oportunidade em que 

deverá

adequar a petição inicial alterando o valor da causa, bem como os valores

indenizatórios pretendidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003374-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003374-18.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CICERO 

FURTADO DE FIGUEIREDO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em 

correição. Intime-se a instituição financeira para, em 05 dias, comprovar o 

pagamento integral do acordo, conforme valor mencionado no referido 

pacto, sendo a quantia de R$ 4.000,00, pois o comprovante anexado na 

petição de Num. 30584034 é o dobro do valor anunciado na avença 

firmada, sob pena de indeferimento de sua homologação e extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001055-82.2016.8.11.0015

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))

Outros Interessados:

MARIA ZILDA MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO MARCOVICZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001055-82.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARINES COMIN, ENIO 

CARLOS COMIN Vistos em correição. DEFIRO o pedido da parte exequente 

de Num. 21387800. Expeça-se carta precatória à Comarca de Feliz 

Natal/MT, a fim de efetivar a penhora e avaliação do imóvel indicado pelo 

exequente na referida petição (Num. 21387800) e demais atos 

expropriatórios do interesse da parte exequente. Expeça-se alvará 

conforme já determinada na decisão de Num. 19259874. Após, cumpridas 
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as diligências retro, prossiga a parte exequente, em 05 dias, requerendo o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CASSIMIRO GOULART (AUTOR(A))

JOSE APARECIDO ALKAMIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMILTON HARA OAB - MT21260/O (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGONESE & CIA LTDA (REU)

JOSE ONOFRE MOREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000337-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FATIMA 

CASSIMIRO GOULART, JOSE APARECIDO ALKAMIM REU: ANGONESE & 

CIA LTDA, JOSE ONOFRE MOREIRA DA SILVA Vistos em correição. A 

parte requerida em sua contestação denunciou à lide Antônio Gonçalves 

de Oliveira e sua empregadora Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda., 

alegando em síntese serem os responsáveis direto pela ocorrência do 

acidente, a fim de que sejam condenados à reparação dos danos 

causados aos autores (Num. 19192513). É cediço que a denunciação da 

lide, meio de intervenção de terceiro, visa garantir a ação de regresso em 

face do obrigado, por lei ou por contrato, que tinha a responsabilidade de 

arcar com os prejuízos despendidos pelo denunciante em decorrência de 

convenção ou lei prévia. Nesse sentido, os fatos narrados pelo requerido 

em sede de contestação, comprovam a relação de ambos no sinistro, a 

demonstrar superficialmente, provável existência de obrigação entre eles. 

Assim, defiro a denunciação à lide de Antônio Gonçalves de Oliveira e sua 

empregadora Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda. Portanto, determino 

a citação dos denunciados, no endereço informado pelo denunciante 

(Num. 19192513 – p. 04), no prazo de 15 dias, para apresentar 

contestação. Após, se contestada, intime-se o denunciante, para 

apresentar impugnação no prazo de 15 dias. No mais, defiro o 

levantamento dos valores bloqueados (Num. 19204033), e depositados 

judicialmente, conforme extrato de Num. 19324490, em favor da parte 

requerente, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de Num. 18674999 – p. 02. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003592-12.2020.8.11.0015

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:

OZEBIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003592-12.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: OZEBIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO Vistos em correição. 

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O que 

torna impossível as verificações necessárias que devem ser feitas por 

este juízo. Apesar de haver instrumento de mandato juntado aos autos, 

este não confere poderes ao advogado Amândio Ferreira Tereso Junior. 

Calha acentuar, o instrumento de procuração outorgando poderes ao 

nobre advogado é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular 

e válido do processo, sem o qual a parte não pode postular em juízo, 

conforme disposição do art. 103 do CPC. Dessa forma, em atendimento 

aos preceitos legais, deve-se oportunizar a parte autora à emenda a inicial 

para que junte a procuração lhe outorgando poderes, documento 

essencial a propositura da ação, nos termos do art. 320, do CPC. Destarte, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial juntando o instrumento de mandato que lhe 

confere poderes para representação no âmbito judiciário, sob pena de 

indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito a teor dos arts. 

321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, ambos do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

DIANA SILVA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001204-39.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REQUERIDO: DIANA 

SILVA DOS REIS, DIEGO SILVA DOS REIS Vistos em correição. 

Promova-se a exequente o andamento do feito, cumprindo a decisão de 

Num. 29372165 sem mais delongas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução da missiva sem o seu cumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003198-05.2020.8.11.0015

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:

TAISA CHRISTINA SOUZA DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003198-05.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TAISA CHRISTINA 

SOUZA DOMINGUES Vistos em correição. Sem delongas, verifico que a 

exordial não foi devidamente instruída. O que torna impossível as 

verificações necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o 

regular preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo 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 em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial e o consequente cancelamento 

do feito no distribuidor, para que a parte requerente promova o 

recolhimento das custas e despesas judiciárias. Observância dos arts. 

290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 20 

de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010969-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ALMEIDA BALBINOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IDIVALDO VIEIRA GOMES (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010969-68.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CARLOS DE 

ALMEIDA BALBINOTTI REU: IDIVALDO VIEIRA GOMES Vistos em 

correição. Pedido de assistência judiciária gratuita que Carlos de Almeida 

Balbinotti apresentou, visando obter a benesse na presente ação 

monitória. A fim de comprovar a hipossuficiência alegada, a parte autora 

apresentou declaração de hipossuficiência. Determinada a comprovação 

da hipossuficiência alegada, a parte autora se limitou a dizer que a 

declaração de pobreza já está acostada aos autos, e que a presunção 

legal pende a favor de quem requer o beneficio, sendo ônus do requerido 

em comprovar a insuficiência financeira da parte autora. Destacou ainda 

que a insuficiência financeira associa ao sacrifício para a manutenção da 

própria parte ou de sua família. Alternativamente pediu o recolhimento das 

custas e depesas judiciais ao final do processo e, por fim, afirmou que 

deve ser concedida a gratuidade da justiça nos termos da declaração de 

pobreza sustentada, materialmente comprovada pela declaração de 

imposto de renda. É o relato. Decido. A declaração de pobreza não 

prevalece quando sinais objetivos de confortável situação 

econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com 

as custas judiciais e as despesas processuais. No caso, em que pese a 

parte autora argumentar não possuir condições de arcar com as taxas 

judiciais e despesas processuais em razão da sua subsistência e da sua 

família, nada foi comprovado. De igual forma, verificado que, embora 

mencionada a juntada de seu extrato de declaração de imposto de renda 

para comprovação da sua situação econômico-financeira, este documento 

não consta nos autos, bastando dizer sem evidenciar que não possui 

condições financeiras de arcar com as custas judiciais e despesas 

processuais. Assim, há evidente presunção e indícios contrários ao 

estado de pobreza alegado, cabia-lhe fazer prova contundente de sua 

condição de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O 

que não fez. Circunstâncias em premissa contraditórias com sua 

afirmação, o que aniquila esta. Calha acentuar que a mera afirmação da 

parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, 

havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 

visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 

5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem 

essa condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma 

constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou 

incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A redação 

do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque): 

“Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse vértice, 

lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de 

processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, 

p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo 

interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. Entretanto, o 

benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente 

para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do 

amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos 

do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio 

de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso 

XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao 

que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de 

pobreza que tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, não 

estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte 

no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior. Assim orienta a 

jurisprudência abalizada ora compilada: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO 

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA 

CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, 

cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do 

impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de 

que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido 

de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a 

assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à 

possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a 

simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as 

custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o 

artigo 4º da Lei nº. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do 

benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de 

evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a 

real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte 

possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No 

respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de 

refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar 

as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal 

benefício”. (TJMT - Ap 27305/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Subsidiariamente, 

postulou a parte autora pelo recolhimento das custas e despesas 

processuais ao final da demanda, sob a alegação de que se encontra 

impossibilitado de honrá-las desde logo. Porém, ao contrário do alegado, 

os dados que convenceram não ser caso de justiça gratuita alicerçam, da 

mesma forma, descaber o recolhimento das custas ao final do processo. 

Não existe precariedade econômico-financeira necessária para o 

deferimento do pedido, cujas circunstâncias evidenciam que a parte 

autora têm condições de suportar as despesas devidas do processo, 

exigidos da população em geral. De mais a mais, é certo que não existe 

previsão legal para o pagamento das custas ao final do processo, sendo 

que o art. 82 do Código de Processo Civil, em seu § 1.º, assim dispõe 

sobre o tema (destacado): “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1º Incumbe ao autor 

adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de 

ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção 

ocorrer como fiscal da ordem jurídica.”. E os arts. 98/102 do mesmo 

Estatuto Adjetivo, que trata da gratuidade da justiça, também, não 

autorizam essa modalidade, somente admissíveis em casos excepcionais, 

que está longe de ser o do autor. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em 

seu art. 456, estipula: “A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível”. Logo, hialino que a regra é a parte pagar as custas e 

despesas judiciais de forma antecipada. A exceção, relativa aos 

beneficiários da justiça gratuita, é a abstenção do pagamento no início. 

Não é sequer mencionado no dispositivo legal que rege a matéria, a 

possibilidade de adiamento da obrigação. Inviável, pois, a criação de uma 

terceira opção, sem nenhuma excepcionalidade patente, destinada 

aqueles que, mesmo não litigando sob o pálio da justiça gratuita, 

pretendem remeter o pagamento das custas a qualquer prazo, contando 

com o sucesso no pedido antecipado de urgência, igualmente, em outros 

casos que se requerem o pagamento com o término do processo, 
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contando com o sucesso da demanda e a condenação da parte adversa 

ao pagamento das verbas sucumbenciais. Isto posto, indefiro o benefício 

da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei n° 1.060/50 

e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. De igual 

modo, indefiro a concessão do pagamento das custas e despesas 

processuais ao final da demanda, devendo a parte requerente preparar o 

feito em 15 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da reconvenção, pela inobservância do 

art. 292 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 22 

de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010967-35.2018.8.11.0015

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:

ALEX RODRIGUES FUCHS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010967-35.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALEX RODRIGUES 

FUCHS Vistos em correição. Intimada a parte credora, para, em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

esta manteve-se silente, conforme certidão de Num. 26702221. Nesse 

passo, INTIME-SE a parte credora, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. Transcorrido o mencionado prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 22 

de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004457-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

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:

CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004457-40.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

GMAC S.A. EXECUTADO: CARLOS RODRIGUES DE CAMPOS Vistos em 

correição. Intime-se a parte autora para, em 05 dias, informar se houve o 

cumprimento integral do pacto firmado entre as partes, advertindo-a de 

que seu silêncio será interpretado como quitação total, o que surtirá a 

homologação do acordo e consequente extinção do processo. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000787-86.2020.8.11.0015

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:

CLEUSA PEREIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000787-86.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CLEUSA PEREIRA 

SAMPAIO Vistos em correição. Ação de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: TOYOTA, MODELO: 

HILUX SR 4X4 3.0 16V TB-IC MT 4P DIES, CHASSI: 8AJFY22G7D8004139, 

PLACA:OBK0310, ANO: 2012/2013, RENAVAM: 495024104, COR: 

BRANCO, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de 

inadimplemento de um financiamento no valor de R$ 70.000,00, para ser 

restituído por meio de 48 prestações mensais de R$ 2.364,55, mediante 

cédula de crédito bancário sob nº 0154218608 em Garantia de Bens 

Móveis, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo 

em mora conforme documentação apresentada. Requereu ainda, a 

expedição de ofício ao Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e 

encargos incidentes sobre o bem e expedição de ofício à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA da parte autora por 

período anterior a consolidação da propriedade. Por fim, pugnou pela 

concessão de ordem de arrombamento e reforço policial. É a breve 

síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está suficientemente descrito 

no contrato, sendo que este instrumento, por sua vez, sugere o processo, 

foi registrado na repartição de trânsito com atribuição para o controle 

dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código 

Civil. A mora da parte demandada evidenciada por meio de instrumento de 

protesto, publicitado por edital, já que a carta por AR não foi entregue 

retornando com a informação “ desconhecido”, embora tenha sido aquele 

anotado no contrato. Regular a notificação da mora. Nestas 

circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte requerida 

inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, 

cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que 

efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 911/1969 e do Código Civil, a busca e apreensão deve ser 

deferida. Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de ônus e encargos 

legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, licenciamentos, alugueres 

de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como uma espécie de 

obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o enriquecimento 

ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, criando privilégio 

privado não previsto em Lei, com afetação da isonomia, da moralidade e 

da legalidade. Pior, ordenar à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que período e de quem for, é 

o mesmo que vedar o Estado do direito de arrecadar em benefício do 

responsável tributário, mais uma vez privilegiando desonestamente a parte 

requerente. O pedido não guarda sentido e lógica tributária alguma, sendo 

inconstitucional. O que aproxima a parte autora do conceito de litigância de 

má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A Lei de alienação fiduciária dá margens 

de garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo 

honesto e nem justo pretender estes tipos de isenção ou liberação do 

Estado em benefício de um particular. Ainda, a realização de buscas nos 

sistemas BACENJUD, com o fito de localizar ativos financeiros da parte ré, 

é incompatível com a ação de busca e apreensão. Tal requerimento não 

coaduna com a finalidade da ação proposta, haja vista a sua natureza 

satisfativa se dar em relação ao próprio bem alienado. Assim, apesar de 

ser ação satisfativa de cunho executivo, não se permite qualquer outro 

tipo de expropriação, que não seja aquele pactuado no título que sustenta 

a ação, ou seja, o bem alienado. Sendo o bloqueio de ativos financeiros, 

via sistema BACENJUD, somente factível após a sua conversão em 

execução, o que não é o caso dos autos. A inexistência de elementos 

fáticos consistentes relacionado diretamente com o objeto da ação, bem 

como da constatação de resistência desmedida da parte requerida em 

entregar o veículo, inviabilizam o deferimento da ordem de arrombamento e 

reforço policial, somente factível quando forem detectadas resistência 

desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o respeito e o 

cumprimento da ordem judicial, que, via de regra, será informado pelo 

Oficial de Justiça, se for o caso. Quando então, será adotada as medidas 

cabíveis. Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente e descrito nos autos com seus respectivos 

documentos, conforme disposto no art. § 14, do art. 3º, da LAF 911/69. E, 

indeferir os demais pedidos, quais sejam: a) a retirada de quaisquer ônus 

e encargos vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda 

Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o 

veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua 

propriedade, se assim ocorrer; c) a busca de ativos financeiros em nome 

da parte requerida, via sistema BACENJUD; d) o pedido de reforço policial 

e ordem de arrombamento. No caso destes últimos, apenas enquanto não 

observados os elementos necessários para tanto. Por outro lado, mas 

vinculado aos indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a 

tantos pedidos sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na 

aplicação de multa por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca e 
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apreensão do veículo juntamente com seus respectivos documentos, o 

qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, 

depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem 

indicar, como depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei 

n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a 

parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se as intimações de 

praxe diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001016-51.2017.8.11.0015

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:

JAIR MENDES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001016-51.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A INTERESSADO: JAIR MENDES Vistos em correição. 

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, informar se houve o 

cumprimento integral do pacto firmado entre as partes, advertindo-a de 

que seu silêncio será interpretado como quitação total, o que surtirá a 

homologação do acordo e consequente extinção do processo. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002129-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO VALENDORF (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002129-40.2017.8.11.0015 Ao contestar o pedido, o 

requerido pugnou pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 284, parágrafo único, do CPC/73, aduzindo que o requerente não 

apresentou nenhum documento que comprova a declaração da 

inexistência do débito junto ao requerido, bem como embasamento 

probatório do suposto dano moral sofrido, o que torna impossível atestar o 

valor do pedido e até mesmo a sua existência. Todavia, a preliminar não 

merece prosperar, uma vez que, com a inicial, foi apresentada cópia do 

contrato nº 40/02604-3 (Ids 4881859/4881890), objeto da demanda, bem 

como extrato do SERASA, comprovando que o nome do requerente foi 

negativado em relação ao débito do contrato supra (Id 4881833). Destarte, 

não há se falar em ausência de documentos imprescindíveis, de modo que 

rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas. Não havendo questões processuais pendentes, dou o 

feito por saneado. Fixo os seguintes pontos controvertidos: 1- a 

autenticidade da assinatura lançada no contrato nº 40/02604; 2- a 

existência do débito de responsabilidade do requerente. As partes ficam 

cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). Tratando-se de relação de consumo, milita em 

favor do requerente (consumidor), a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso 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 experiências;” Sobre o assunto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery discorrem que: “O CDC permite a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou 

verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional 

da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca 

e vulnerável na relação de consumo (CDC 4º I), tem de ser tratado de 

forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os 

partícipes da relação de consumo.” “16. Alegação verossímil ou 

hipossuficiência do consumidor. A inversão pode ocorrer em duas 

situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando 

for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada 

(Nery, DC 1/218; Watanabe, CDC Coment., 497/498). A hipossuficiência 

respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em 

poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (Nery, Dc 1/217).(“in” Novo Código Civil e legislação extravagante 

anotados, Ed. RT, 2002, 1ª ed., pp. 726-727)”.Grifei. Ademais, no caso 

presente, o requerente é hipossuficiente em relação ao requerido, haja 

vista o fato de não ter condições de produzir as provas que necessitam 

para comprovar suas alegações. Nesse sentido, a luz do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão do ônus da 

prova. Defiro a produção da prova pericial e nomeio Leandro Valendorf, 

perito grafotécnico, com endereço na Rua das Ipoméias, nº 1020 na 

cidade de Sinop/MT, telefone (66) 35319788 ou (66) 9995-1050, 

independentemente de termo de compromisso. O requerido deverá juntar 

nos autos o contrato original celebrado entre as partes, no prazo de 

quinze dias, a contar desta decisão. Ante a inversão do ônus da prova, 

uma vez que restou demonstrada a hipossuficiência técnica e econômica 

da parte autora, como forma de equilibrar a relação jurídica entabulada 

entre as partes, imponho ao requerido o pagamento das despesas 

necessárias à realização da prova pericial. Sobre o tema, ensina Luiz 

Antônio Rizzatto Nunes que: "[...] uma vez determinada a inversão, o ônus 

econômico da produção da prova tem de ser da parte sobre a qual recai o 

ônus processual. Caso contrário, estar-se-ia dando com uma mão e 

tirando com a outra. Se a norma prevê que o ônus da prova pode ser 

invertido, então automaticamente vai junto para a outra parte a obrigação 

de proporcionar os meios para sua produção, sob pena de - obviamente - 

arcar com o ônus de sua não-produção" ("Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1 a 54) - São Paulo: Saraiva, 

2000, págs. 126 e 127). Intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresetem quesitos e indiquem assistentes técnicos (art. 

465, § 1º, do CPC/2015). Após, intime-se o perito para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar proposta de honorários (art. 465, § 2º, do 

CPC/2015). Vindo esta aos auto, digam as partes, em dez dias. Se não 

houver impugnação ao valor dos honorários, intime-se o requerido para 

depositar o valor correspondente a 50% dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, sendo que o restante deverá ser depositado após 

apresentado o laudo pericial. Feito o depósito, intime-se o perito para 

designar data, horário e local para realização da perícia, comunicando 

este Juízo, a fim de que as partes sejam intimadas. O perito deverá ainda, 

assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, comprovada 

nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

466, §2º, do CPC/2015. Concedo ao perito o prazo de 30 (trinta) dias, para 

entrega do laudo, devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 

do CPC/2015. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC/2015). 

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000913-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J P SANTANA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000913-10.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP REU: J P SANTANA - ME 

Vistos em correição. Trata-se de execução por quantia certa, promovida 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de J. P. Santana 

- ME, ambos qualificados. Recepcionada a pretensão executória em 

decisão lançada no Num. 11784928. A parte devedora integrou a lide 

(Num. 13420905), informando a quitação total da obrigação, a pugnar a 

extinção do processo nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Instada, a 

parte credora requereu, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, 

a transferência eletrônica do valor depositado ao Fundo Ambiental do 

Município de Sinop/MT - FAMUS, na conta n.º 42829-9, agencia n.º 4270-6, 

Banco do Brasil, conforme orientação declinada no oficio de Num. 

18638268, bem como o arquivamento da ação. Relatados e examinados. 

Decido. A parte devedora quitou a obrigação, conforme comprovante de 

pagamento juntado nos Nums. 13421299/13421325. Assim, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o seu mérito, 

pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações ou 

diligências outras a serem promovidas, o que dispensa o crivo judicial para 

levantamentos e/ou baixas. Sem pendências judiciais. Isto posto, satisfeita 

a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925 do Código de Processo Civil. Custas judiciais e despesas 

processuais, pelo devedor, nos termos do art. 91, do CPC. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que o Ministério Público restou vencedor da 

demanda, não podendo ser-lhe destinada à sucumbência (art. 128, § 5.°, 

inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Defiro o levantamento dos 

valores depositados judicialmente (Num. 132421325), em favor do Fundo 

Ambiental Municipal - FAMUS, por meio de alvará judicial, devendo a 

transferência ser realizada na conta informada na petição de Num. 

18638268. Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. 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, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 17 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002520-58.2018.8.11.0015

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:

VILMAR JOSE BONKEWICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002520-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VILMAR JOSE 

BONKEWICH Vistos em correição. Ação de busca e apreensão movida em 

face de inadimplemento do contrato de financiamento para aquisição de 

bem móvel, ajustado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, 

no valor de R$ 23.625,76. O pedido de busca e apreensão se fundou no 

inadimplemento das parcelas vencidas a partir de dezembro/2017, sendo 

deferida a liminar requestada pela parte, determinando a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo, objeto da presente. 

Devidamente citada, a requerida requereu a purgação da mora, 

depositando o valor das prestações objeto do pedido inicial. Quitada as 

prestações atrasadas, razão porque, foi determinada a restituição do 

veículo à posse da alienada, sob pena de multa diária. O requerente em 

manifestação de Num. 14861753 informou a restituição do veículo, 

conforme declaração de Num. 14861768 e pleiteou o levantamento dos 

valores depositados em virtude da purgação da mora, indicando conta. É o 

relatório. Julgo. Noticiam os autos que o devedor realizou o depósito, 

purgando a mora e, via de consequência, reconheceu a procedência do 

pedido, quitando a dívida com o credor. O entendimento pátrio assim se 

manifesta sobre o tema, in verbis (destacados): “APELAÇÃO - Alienação 

Fiduciária em garantia- Ação de Busca e Apreensão- Réu citado purgou a 

mora- Sentença Julgando extinto o processo, nos termos do art. 267, VI 

do CPC pela perda do interesse de agir com determinação de restituição 

do bem ao devedor fiduciante – Condenação do réu nas verbas de 

sucumbência e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa- 

Apelação do réu pleiteando a incidência do percentual de 10% da verba 

honorária sobre o valor da condenação devidamente depositado e não 

sobre o valor da causa- A purga da mora importa em reconhecimento do 

pedido formulado na petição inicial- Dever do fiduciante devedor com as 

verbas sucumbenciais – Princípio da causalidade - Incidência - Sentença 

reformada - RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO”. (TJ-SP - APL: 

10065945620158260529 SP 1006594-56.2015.8.26.0529, Relator: Ana 

Catarina Strauch, Data de Julgamento: 20/09/2016, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/09/2016); “APELAÇÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. ENTENDIMENTO 

RECENTE DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA, OU SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 

POSICIONAMENTO DA CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM 

DECISÃO DO C. STJ (ART. 543-C DO CPC). QUESTÃO DECIDIDA 

ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 

Conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. 

Câmara adota a solução proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça 

em julgado formulado nos termos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil. Portanto, para se reconhecer a possibilidade de o devedor fiduciante 

reaver o bem objeto do contrato, deve pagar a integralidade da dívida 

pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. Todavia, na 

hipótese analisada, esta discussão está preclusa, pois já foi decidida no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 0084658-06.2013.8.26.0000, cuja 

decisão transitou em julgado. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA QUE APENAS 

JULGOU EXTINTA A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROCEDENTE, EM 

RAZÃO DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. REPARO NA 

CAPITULAÇÃO NECESSÁRIO. A purga da mora, possibilitada pelo 

Decreto-lei 911/69, conduz à procedência da ação em razão do 

reconhec imento  ju r íd ico  do  ped ido” .  (TJ-SP -  APL: 

00071974120138260037 SP 0007197-41.2013.8.26.0037, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 08/03/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 08/03/2016). Desta feita, a purga da mora, 

possibilitada pelo Decreto-lei n.° 911/1969, conduz, implicitamente, o 

reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida, inclusive com 

imposição do ônus sucumbencial. Isso porque, ao realizar a purgação da 

mora, a parte requerida reconheceu que devia o débito. Este ato não 

afasta a condenação dela nos ônus de sucumbência, ante o 

reconhecimento do pedido inicial, pois deu causa ao pedido, não sendo 

diligente em efetuar o adimplemento de seu veículo em tempo. Aplicação 

do princípio da causalidade. Disposição do art. 90, caput, do CPC. Ipsis 

verbis: “Art. 90 - 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”. Destarte, 

a presente demanda deve ser julgada procedente, em razão do 

reconhecimento jurídico do pedido, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo procedente o 

pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Por ter dado causa à propositura da ação, condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil. Defiro o levantamento dos valores depositados 

judicialmente (Num. 13684292), em favor da instituição financeira 

requerente, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada na petição de Num. 14861753. Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 
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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, se nada for 

requerido em 15 dias. Sinop - MT, 20 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011117-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011117-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO DE 

SOUZA REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - 

ME Vistos em correição. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela 

de urgência, tendo como parte requerente Renato de Souza e como parte 

requerida e CCS Administradora de Condomínios Eireli. – ME., ambas 

qualificadas. Recepcionada a causa pela decisão inaugural de Num. 

1728852, determinando que a parte autora comprovasse a 

hipossuficiência sustentada. Em seguida, a parte requerente apresentou 

petição de acordo, a requerer sua homologação e a consequente extinção 

do feito, renunciando expressamente ao prazo recursal, pleiteando, ao 

final, a exclusão de custas judiciais em razão da transação, nos termos do 

art. 90,§ 3º, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua 

homologação. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. 

PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A 

transação é um contrato pelo qual, mediante concessões mútuas, as 

partes previnem ou terminam um litígio (artigo 840, Código Civil). Recaindo 

sobre direitos contestados em juízo, a transação ou o acordo deve ser 

formalizado por petição ou tomado por termo nos autos, devidamente 

assinado pelos transigentes, autor e réu, e para constituir título executivo 

deve ser homologado por sentença”. (TJ-MG; APCV 

1.0702.13.073561-7/001; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 

07/02/2018; DJEMG 19/02/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013); Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, 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”. Isto posto, equacionada a questão de forma 

consensual e definidas as condições, homologo o coligido acordo entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Conforme acordado, custas e despesas processuais serão por 

conta da parte autora, ficando dispensadas, nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC. Sobre os honorários advocatícios, cada qual deverá responder 

pelo do seu respectivo patrono. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 22 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011118-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENIFER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011118-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENIFER 

MARQUES REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI 

- ME Vistos em correição. Ação de obrigação de fazer, com pedido de 

tutela de urgência, tendo como parte requerente Renifer Marques e como 

parte requerida e CCS Administradora de Condomínios Eireli. – ME., ambas 

qualificadas. Recepcionada a causa pela decisão inaugural de Num. 

17288019, determinando que a parte autora comprovasse a 

hipossuficiência sustentada. Em seguida, a parte requerente apresentou 

petição de acordo, a requerer sua homologação e a consequente extinção 

do feito, renunciando expressamente ao prazo recursal, pleiteando, ao 

final, a exclusão de custas judiciais em razão da transação, nos termos do 

art. 90,§ 3º, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e validade do negócio jurídico. Não há óbice à sua 

homologação. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. 

PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A 

transação é um contrato pelo qual, mediante concessões mútuas, as 

partes previnem ou terminam um litígio (artigo 840, Código Civil). Recaindo 

sobre direitos contestados em juízo, a transação ou o acordo deve ser 

formalizado por petição ou tomado por termo nos autos, devidamente 

assinado pelos transigentes, autor e réu, e para constituir título executivo 

deve ser homologado por sentença”. (TJ-MG; APCV 

1.0702.13.073561-7/001; Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 

07/02/2018; DJEMG 19/02/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013); Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, 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”. Isto posto, equacionada a questão de forma 

consensual e definidas as condições, homologo o coligido acordo entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Conforme acordado, custas e despesas processuais serão por 

conta da parte autora, ficando dispensadas, nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC. Sobre os honorários advocatícios, cada qual deverá responder 

pelo do seu respectivo patrono. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop - MT, 22 de abril de 
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2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005571-14.2017.8.11.0015

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:

CRISTIANE DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005571-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CRISTIANE DA SILVA DE 

ALMEIDA Vistos em correição. Banco Bradesco Financimanetos S/A. 

ajuizou ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em 

face de Cristiane da Silva de Almeida, ambas qualificadas, em virtude de 

inadimplemento de obrigação da mutuária garantido por alienação fiduciária 

do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme instrumento de protesto extrajudicial. 

Pleiteou expedição de busca e apreensão liminarmente; a citação da parte 

requerida; e a procedência da demanda, para confirmar a liminar 

definitivamente e consolidar a posse e a propriedade em seu favor do bem 

em questão, com a condenação da parte demandada nas verbas de 

sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 59.949,34, instruindo-a com 

os documentos de Nums. 6752543, 6752549, 6752555, 6752525, 

6752564, 6752518, 6752512, 6752507 e 6752506. Decisão inaugural de 

Num. 7296400, deferindo a liminar pretendida, sendo cumprida na Comarca 

de Porto dos Gaúchos/MT, conforme auto de busca, apreensão e depósito 

de Num. 20395568, ocasião em que a parte requerida foi devidamente 

citada, conforme certidão de Num. 20395568 – p. 04, quedando-se inerte 

até o momento. É o relatório. Julgo. Prescindível a produção de outras 

provas em audiência, face o conjunto probatório existente, que é 

suficiente para formação do convencimento. Dicção do Decreto-Lei n.º 

911/1966 e arts. 353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que 

tratam do julgamento antecipado da lide. Liminar deferida, a busca e 

apreensão do veículo foi efetivada, consoante auto de Num. 20395568, 

ocasião em que a parte requerida também foi citada (Num. 20395568– p. 

04), sendo intimada a purgar a mora em 05 dias. Não o fez. Apreendido o 

bem alienado fiduciariamente, conforme o termo do contrato de mútuo e 

seu registro no órgão de trânsito respectivo; e não purgada a mora, a teor 

do disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio 

legal, resta consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

indicado no contrato de alienação fiduciária de Num. 6752525, melhor 

descrito no auto de busca e apreensão de Num. 20395568, em favor do 

credor fiduciário, in casu, a parte autora, a teor do disposto § 1.º do 

mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha assentar que cabe às 

repartições competentes, se 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, conforme autorizado pelo 

§ 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas do interessado 

ou responsável contratualmente. Sendo assim, torna-se imperativo 

reconhecer a procedência da presente ação, com a condenação da parte 

requerida nos ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do resultado desta 

causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o disposto no § 4.º do 

art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua parte final, no sentido 

de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo porventura apurado, 

depois de vendido o bem, liquidado o crédito e glosadas as despesas 

inerentes. Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 

911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a 

declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva. Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema Renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em questão 

(Id. 5036585). Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. 

I. C. Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007500-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007500-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ANGELA MARIA JAMARIQUELLI CASTILHO Vistos em 

correição. Ação de Busca e apreensão proposta por Aymoré, Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. em face de Ângela Maria Jamaraquelli 

Castilho, ambos qualificados. Decisão inaugural de Num. 20528489, 

concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e outro, pleiteou a parte 

autora a desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

dando-se baixa na distribuição. Ainda, requereu a baixa de eventuais 

bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do 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. Noutro viés, o pleito de 

baixa de restrição via sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver 

nenhuma restrição lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete 

a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Por 

fim, aparentemente inexiste mandado de busca, apreensão e citação 

pendente de cumprimento, o qual, se houver, devera a secretária desta 

Vara Cível proceder com o seu recolhimento imediato. 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, revogando-se a liminar deferida. Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais, dado o princípio da causalidade. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição via sistema RENAJUD. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 22 de abril de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006975-32.2019.8.11.0015

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:

JONAS DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006975-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JONAS DE ARAUJO 

OLIVEIRA Vistos em correição. Ação de Busca e apreensão proposta por 
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Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Jonas de Araújo 

Oliveira, ambos qualificados. Decisão inaugural de Num. 20704595, 

concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato e outro, pleiteou a parte 

autora a desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

dando-se baixa na distribuição. Ainda, requereu a baixa de eventuais 

bloqueios realizados por este juízo, via sistema RENAJUD. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do 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. Noutro viés, o pleito de 

baixa de restrição via sistema RENAJUD é vazio, em virtude de não haver 

nenhuma restrição lançada por este juízo. Se a parte fez alguma, compete 

a ela própria baixar, sem a necessidade do crivo judicial para tanto. Por 

fim, aparentemente inexiste mandado de busca, apreensão e citação 

pendente de cumprimento, o qual, se houver, devera a secretária desta 

Vara Cível proceder com o seu recolhimento imediato. 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, revogando-se a liminar deferida. Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais, dado o princípio da causalidade. Sem 

condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição via sistema RENAJUD. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010595-52.2019.8.11.0015

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:

IZOLDE BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010595-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: IZOLDE BECKMANN VAZ DE MIRANDA Vistos em correição. 

BV Financeira S/A. – Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou ação 

de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em face de Izolde 

Beckmann de Miranda, ambas qualificadas, em virtude de inadimplemento 

de obrigação da mutuária garantido por alienação fiduciária do objeto da 

lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, incorrendo em 

mora conforme notificação extrajudicial. Pleiteou expedição de busca e 

apreensão liminarmente; a citação da parte requerida; e a procedência da 

demanda, para confirmar a liminar definitivamente e consolidar a posse e a 

propriedade em seu favor do bem em questão, com a condenação da 

parte demandada nas verbas de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de 

R$ 48.211,37, instruindo-a com os documentos de Nums. 22540180, 

22540181, 22540182, 22540185, 22540186 e 22540187. Decisão 

inaugural de Num. 22917682, deferindo a liminar pretendida, sendo 

cumprida, conforme auto de busca, apreensão e depósito de Num. 

23692325, ocasião em que a parte requerida foi devidamente citada, 

conforme certidão de Num. 23692325- p.02, quedando-se inerte até o 

momento, conforme certidão de Num. 28258644. É o relatório. Julgo. 

Prescindível a produção de outras provas em audiência, face o conjunto 

probatório existente, que é suficiente para formação do convencimento. 

Dicção do Decreto-Lei n.º 911/1966 e arts. 353 e 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, que tratam do julgamento antecipado da lide. Liminar 

deferida, a busca e apreensão do veículo foi efetivada, consoante auto de 

Num. 23692325, ocasião em que a parte requerida também foi citada (Num. 

23692325 – p. 02), sendo intimada a purgar a mora em 05 dias. Não o fez. 

Apreendido o bem alienado fiduciariamente, conforme o termo do contrato 

de mútuo e seu registro no órgão de trânsito respectivo; e não purgada a 

mora, a teor do disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

no quinquídio legal, resta consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem indicado no contrato de alienação fiduciária de Num. 

22540185, melhor descrito no auto de busca e apreensão de Num. 

23692325, em favor do credor fiduciário, in casu, a parte autora, a teor do 

disposto § 1.º do mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha 

assentar que cabe às repartições competentes, se 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, conforme 

autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas 

do interessado ou responsável contratualmente. Sendo assim, torna-se 

imperativo reconhecer a procedência da presente ação, com a 

condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do 

resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o 

disposto no § 4.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua 

parte final, no sentido de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo 

porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidado o crédito e 

glosadas as despesas inerentes. Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 

1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente 

a pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o 

explicitado no parágrafo anterior, confirmando a liminar deferida, que torno 

definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do 

valor atribuído à causa. Sem restrições ou pendencias a serem baixadas. 

Interposto recurso de apelação, independentemente da análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop - MT, 22 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009489-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LOPES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009489-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: FRANCISCA 

LOPES RIBEIRO Vistos em correição. Yamaha Administradora de 

Consórcio Ltda. ajuizou ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, em face de Francisca Lopes Ribeiro, ambas qualificadas, 

em virtude de inadimplemento de obrigação da mutuária garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme notificação 

extrajudicial. Pleiteou expedição de busca e apreensão liminarmente; a 

citação da parte requerida; e a procedência da demanda, para confirmar a 

liminar definitivamente e consolidar a posse e a propriedade em seu favor 

do bem em questão, com a condenação da parte demandada nas verbas 

de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.218,19, instruindo-a 

com os documentos de Nums. 21821494, 21821494, 21821498, 21821499, 

21821501, 21821504, 21821506 e 21821508. Decisão inaugural de Num. 

22099539, deferindo a liminar pretendida, sendo cumprida, conforme auto 

de busca, apreensão e depósito de Num. 24903232, ocasião em que a 

parte requerida foi devidamente citada, conforme certidão de Num. 

24903229, quedando-se inerte até o momento. É o relatório. Julgo. 
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Prescindível a produção de outras provas em audiência, face o conjunto 

probatório existente, que é suficiente para formação do convencimento. 

Dicção do Decreto-Lei n.º 911/1966 e arts. 353 e 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, que tratam do julgamento antecipado da lide. Liminar 

deferida, a busca e apreensão do veículo foi efetivada, consoante auto de 

Num. 24903232, ocasião em que a parte requerida também foi citada (Num. 

24903229), sendo intimada a purgar a mora em 05 dias. Não o fez. 

Apreendido o bem alienado fiduciariamente, conforme o termo do contrato 

de mútuo e seu registro no órgão de trânsito respectivo; e não purgada a 

mora, a teor do disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

no quinquídio legal, resta consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem indicado no contrato de alienação fiduciária de Num. 

21821499, melhor descrito no auto de busca e apreensão de Num. 

24903232, em favor do credor fiduciário, in casu, a parte autora, a teor do 

disposto § 1.º do mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha 

assentar que cabe às repartições competentes, se 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, conforme 

autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas 

do interessado ou responsável contratualmente. Sendo assim, torna-se 

imperativo reconhecer a procedência da presente ação, com a 

condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do 

resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o 

disposto no § 4.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua 

parte final, no sentido de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo 

porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidado o crédito e 

glosadas as despesas inerentes. Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 

1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente 

a pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o 

explicitado no parágrafo anterior, confirmando a liminar deferida, que torno 

definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do 

valor atribuído à causa. Sem restrições ou pendencias a serem baixadas. 

Interposto recurso de apelação, independentemente da análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop - MT, 22 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006456-57.2019.8.11.0015

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:

NATALIA JUSSARA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006456-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: NATALIA JUSSARA DA SILVA FERREIRA Vistos em 

correição. Administradora de Consórcio Nacional Honda ajuizou ação de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em face de Natalia 

Jussara da Silva Ferreira, ambas qualificadas, em virtude de 

inadimplemento de obrigação da mutuária garantido por alienação fiduciária 

do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme notificação extrajudicial. Pleiteou expedição 

de busca e apreensão liminarmente; a citação da parte requerida; e a 

procedência da demanda, para confirmar a liminar definitivamente e 

consolidar a posse e a propriedade em seu favor do bem em questão, com 

a condenação da parte demandada nas verbas de sucumbência. Atribuiu 

à causa o valor de R$ 9.394,60, instruindo-a com os documentos de 

Nums. 19788769, 19788770, 19788771, 19788772, 19788773, 19788775, 

19788776, 19788777 e 20052255. Decisão inaugural de Num. 20235904, 

deferindo a liminar pretendida, sendo cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito de Num. 20606370, ocasião em que a parte 

requerida foi devidamente citada, conforme certidão de Num. 20606308, 

quedando-se inerte até o momento. É o relatório. Julgo. Prescindível a 

produção de outras provas em audiência, face o conjunto probatório 

existente, que é suficiente para formação do convencimento. Dicção do 

Decreto-Lei n.º 911/1966 e arts. 353 e 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, que tratam do julgamento antecipado da lide. Liminar 

deferida, a busca e apreensão do veículo foi efetivada, consoante auto de 

Num. 20606370, ocasião em que a parte requerida também foi citada (Num. 

20606308), sendo intimada a purgar a mora em 05 dias. Não o fez. 

Apreendido o bem alienado fiduciariamente, conforme o termo do contrato 

de mútuo e seu registro no órgão de trânsito respectivo; e não purgada a 

mora, a teor do disposto no § 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

no quinquídio legal, resta consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem indicado no contrato de alienação fiduciária de Num. 

6752525, melhor descrito no auto de busca e apreensão de Num. 

19788773, em favor do credor fiduciário, in casu, a parte autora, a teor do 

disposto § 1.º do mesmo dispositivo legal acima assinalado. Calha 

assentar que cabe às repartições competentes, se 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, conforme 

autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas 

do interessado ou responsável contratualmente. Sendo assim, torna-se 

imperativo reconhecer a procedência da presente ação, com a 

condenação da parte requerida nos ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do 

resultado desta causa, o credor fiduciário deverá cumprir com rigor o 

disposto no § 4.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua 

parte final, no sentido de entregar ao devedor fiduciante eventual saldo 

porventura apurado, depois de vendido o bem, liquidado o crédito e 

glosadas as despesas inerentes. Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 

1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 487, inciso I, do CPC, julgo procedente 

a pretensão inicial, a declarar consolidada a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o 

explicitado no parágrafo anterior, confirmando a liminar deferida, que torno 

definitiva. Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do 

valor atribuído à causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial 

lançada via sistema Renajud no prontuário do veículo objeto do contrato 

em questão (Id. 5036585). Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001153-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001153-28.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DANIELLY CORREA DA SILVA Vistos etc. Ação de Busca e 

apreensão proposta por Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. em face de Danielly Correa da Silva, ambos qualificados. Decisão 

inaugural de Num. 29166036, concedendo a liminar pleiteada. Entre um ato 

e outro, pleiteou a parte autora a desistência da ação com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do CPC, dando-se baixa na distribuição. Ainda, requereu a 

baixa de eventuais bloqueios realizados por este juízo, via sistema 

RENAJUD. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta 

tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe 
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de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, 

nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do 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. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição via sistema 

RENAJUD é vazio, em virtude de não haver nenhuma restrição lançada por 

este juízo. Se a parte fez alguma, compete a ela própria baixar, sem a 

necessidade do crivo judicial para tanto. Por fim, aparentemente inexiste 

mandado de busca, apreensão e citação pendente de cumprimento, o 

qual, se houver, deverá a secretária desta Vara Cível proceder com o seu 

recolhimento imediato. 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, revogando-se a liminar deferida. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, dado o 

princípio da causalidade. Sem condenação em honorários advocatícios, 

dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição 

via sistema RENAJUD. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e 

ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 

22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010032-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDEMAR SCHWANKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010032-58.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

SEGUROS S/A REQUERIDO: CARLOS EDEMAR SCHWANKE Vistos em 

correição. Ação de busca e apreensão movida em face de inadimplemento 

do contrato de grupo consorcial para aquisição de bem móvel, ajustado 

entre as partes, contrato de alienação fiduciária, no valor de R$ 51.433,00, 

estando inadimplente na quantia de R$ 9.411,69. O pedido de busca e 

apreensão se fundou no inadimplemento das parcelas vencidas a partir de 

maio de 2018, sendo deferida a liminar requestada pela parte, 

determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, 

objeto da presente. Devidamente apreendido o bem e citada, a parte 

requerida purgou a mora, depositando o valor das prestações objeto do 

pedido inicial, conforme comprovante de pagamento de Num. 23087342, a 

requerer a restituição do veículo, o que foi determinada pela decisão 

lançada no Num. 23234949. Veiculo restituído na posse da alienada 

(certidão de Num. 24265684 e termo de restituição de Num. 24265687. A 

instituição financeira requereu o levantamento dos valores depositados em 

virtude da purgação da mora (num. 24364352). É o relatório. Julgo. 

Noticiam os autos que o devedor realizou o depósito, purgando a mora e, 

via de consequência, reconheceu a procedência do pedido, quitando a 

dívida com o credor. O entendimento pátrio assim se manifesta sobre o 

tema, in verbis (destacados): “APELAÇÃO - Alienação Fiduciária em 

garantia- Ação de Busca e Apreensão- Réu citado purgou a mora- 

Sentença Julgando extinto o processo, nos termos do art. 267, VI do CPC 

pela perda do interesse de agir com determinação de restituição do bem 

ao devedor fiduciante – Condenação do réu nas verbas de sucumbência e 

honorários fixados em 10% sobre o valor da causa- Apelação do réu 

pleiteando a incidência do percentual de 10% da verba honorária sobre o 

valor da condenação devidamente depositado e não sobre o valor da 

causa- A purga da mora importa em reconhecimento do pedido formulado 

na petição inicial- Dever do fiduciante devedor com as verbas 

sucumbenciais – Princípio da causalidade - Incidência - Sentença 

reformada - RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO”. (TJ-SP - APL: 

10065945620158260529 SP 1006594-56.2015.8.26.0529, Relator: Ana 

Catarina Strauch, Data de Julgamento: 20/09/2016, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/09/2016); “APELAÇÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. ENTENDIMENTO 

RECENTE DE NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA, OU SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 

POSICIONAMENTO DA CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM 

DECISÃO DO C. STJ (ART. 543-C DO CPC). QUESTÃO DECIDIDA 

ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 

Conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. 

Câmara adota a solução proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça 

em julgado formulado nos termos do art. 543-C do Código de Processo 

Civil. Portanto, para se reconhecer a possibilidade de o devedor fiduciante 

reaver o bem objeto do contrato, deve pagar a integralidade da dívida 

pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. Todavia, na 

hipótese analisada, esta discussão está preclusa, pois já foi decidida no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 0084658-06.2013.8.26.0000, cuja 

decisão transitou em julgado. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA QUE APENAS 

JULGOU EXTINTA A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROCEDENTE, EM 

RAZÃO DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. REPARO NA 

CAPITULAÇÃO NECESSÁRIO. A purga da mora, possibilitada pelo 

Decreto-lei 911/69, conduz à procedência da ação em razão do 

reconhec imento  ju r íd ico  do  ped ido” .  (TJ-SP -  APL: 

00071974120138260037 SP 0007197-41.2013.8.26.0037, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 08/03/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 08/03/2016). Desta feita, a purga da mora, 

possibilitada pelo Decreto-lei n.° 911/1969, conduz, implicitamente, o 

reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida, inclusive com 

imposição do ônus sucumbencial. Isso porque, ao realizar a purgação da 

mora, a parte requerida reconheceu que devia o débito. Este ato não 

afasta a condenação dela nos ônus de sucumbência, ante o 

reconhecimento do pedido inicial, pois deu causa ao pedido, não sendo 

diligente em efetuar o adimplemento de seu veículo em tempo. Aplicação 

do princípio da causalidade. Disposição do art. 90, caput, do CPC. Ipsis 

verbis: “Art. 90 - 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”. Destarte, 

a presente demanda deve ser julgada procedente, em razão do 

reconhecimento jurídico do pedido, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo procedente o 

pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com julgamento do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Por ter dado causa à propositura da ação, condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, 

independentemente da análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. 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, se nada for requerido em 15 

dias. P.I.C Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001051-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLARA DE ALMEIDA (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001051-06.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA 
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CLARA DE ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 

Pretensão indenizatória ajuizada por Antônia Clara de Almeida em face de 

Banco BMG S/A., ambos qualificados. Entre um ato e outro, as partes 

noticiaram acordo firmado entre elas (Num. 30581977), requerendo assim 

a extinção do feito e consequentemente o seu arquivamento definitivo. 

Relatados e examinados. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregada forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, 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”. Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Custas judiciais e despesas processuais finais por conta da 

demandada conforme anunciado no acordo. Honorários advocatícios, 

cada qual arcará com os do seu respectivo patrono, como estabelecido no 

pacto. Determino, por fim, o levantamento em favor da parte autora dos 

valores depositados nestes autos, conforme comprovante de Num. 

30915568, na conta bancária por ela indicada na petição de Num. 

31142330, mediante alvará judicial, cientificando-se a parte requerente, 

pessoalmente, da quantia levantada em nome do seu patrono constituído 

nos autos. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Renunciado expressamente o prazo recursal, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 22 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007353-56.2017.8.11.0015

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:

MARLENE GONCALVES PRIEVE (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))

 

Certifico, autorizada 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da decisão proferida no 

Recurso de Agravo de Instrumento juntada aos autos no documento ID 

9529210.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007353-56.2017.8.11.0015

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:

MARLENE GONCALVES PRIEVE (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))

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito quanto ao item 1.1 do despacho ( id 31335905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008294-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR SMART CAR BRASIL - 

APROVES-BR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 7. da decisão (id 29803446).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007591-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER MATHIAS RITTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 7. da decisão ( id 29804719).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEURER OAB - PR38057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 2. do despacho (id 30585548).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006492-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS OAB - MT22781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G J DE OLIVEIRA & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(a) advogados(a) das partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 1. do despacho (id 30237946).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010883-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EMBARGANTE)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EMBARGANTE)

DENIS CASTRO BRITES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 5. da decisão ( id 30744550 ).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008211-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ACRUX SECURITIZADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENY MARIA PRATTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

embargado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o 

que entender de direito quanto ao item 2. da decisão (id 31070168).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012492-86.2017.8.11.0015

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:

MILTON LUIS BELLINCANTA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço/petição (id 31315778).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013324-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA F. GARCIA SULLAS - ME (EXECUTADO)

ALDA FLORACI GARCIA SULLAS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço/petição ( id 31346600).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO (EXECUTADO)

VALDOMIRO FLAVIO ZANINI (EXECUTADO)

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 5. da decisão (id 30830157).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011873-59.2017.8.11.0015

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:

VALDECI FERREIRA DE MOURA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 1. do despacho (id 308447872).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006328-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE INACIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18325 (ADVOGADO(A))

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (REU)

FRANKLIM SILVA COSTA (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 1. do despacho (id 31088924).

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011324-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS EUGENIO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arthur Garcia (REQUERIDO)

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(a) advogados(a) das partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto ao item 3. do despacho (id 31086508).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012765-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIDE DUTRA DA COSTA ROCCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS CAROLINE MORENO (REU)
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Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto item 7. da decisão (id 30851952).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006622-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 3. da decisão (id 25677494).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000739-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BATISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

MICHELI DA ROSA OAB - MT23159/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CERAMICA ALMEIDA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DIAS PEREIRA OAB - SP279506 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000739-64.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Previamente à homologação do acordo contido nos autos, determino, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização do feito: a) a 

intimação do procurador da parte requerida Cerâmica Almeida Ltda., para 

que ratifique o acordo formulado entre as partes; b) a intimação das 

partes, por meio de seus advogados, para que se manifestem acerca da 

requerida Paraná Materiais de Construções Ltda., indicando 

expressamente se houve desistência e/ou quitação em relação à parte ou 

se pretende o prosseguimento do feito em relação à mesma, uma vez que 

ela não é mencionada no acordo, sob pena de preclusão; c) a intimação 

da requerida Paraná Materiais de Construções Ltda., por meio de seus 

advogados, para que se manifeste nos autos acerca do acordo formulado 

entre as partes, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009034-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R.J. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009034-90.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 29882848. 

Destarte, proceda-se nova tentativa de citação da executada, no 

endereço constante na inicial, nos moldes da decisão sob Id. 22732919. 2. 

Consigne-se no mandado que a exequente fornecerá meios para 

cumprimento do mandado. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008415-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR HOFFMANN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008415-97.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro parcialmente os pedidos formulados na petição sob Id. 

26407965 e, por conseguinte, com fulcro no art. 774, inciso V, do Código 

de Processo Civil, determino a intimação pessoal do executado Edgar 

Hoffmann Neto para, em 05 (cinco) dias, indicar quais são e onde se 

encontram os bens passíveis de penhora, sob pena de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo. 2. Com a 

juntada do mandado, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013592-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO VANDRESEN (EXECUTADO)

SERVCOMP INFORMATICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013592-08.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 29877220 e, 

por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2. 

Decorrido o prazo acima, determino a intimação da parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012689-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI OAB - MG147850 

(ADVOGADO(A))

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE KONZELMANN (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012689-70.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 30512132 e, 

por conseguinte, SUSPENDO o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. 2. 

Decorrido o prazo acima, determino a intimação da parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010981-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BEZERRA BRILHANTE (EXECUTADO)

BRILHANTE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010981-82.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar a análise dos pedidos formulados na 

petição sob Id. 30399334, determino a intimação da parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015126-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE OAB - PR17523 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015126-84.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra o despacho 

sob Id. 27890936, uma vez que a petição sob Id. 28493940 não veio 

acompanhada de nenhum anexo, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013617-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VANDERLEI DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013617-21.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando o comparecimento espontâneo do executado 

aos autos (Id. 30065437), com fundamento do art. 239, § 1º, do Código de 

Processo Civil, o dou por citado da ação. 2. Intime-se a parte exequente, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da petição sob Id. 30065951, sob pena de preclusão. 3. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003892-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES PAVIONE (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010414-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI DA ROSA OAB - MT23159/O (ADVOGADO(A))

SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER OAB - MT25910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA KLEGIN (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme endereço/petição (id 31133879).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005908-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA CASTANHO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005908-32.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro parcialmente os pedidos formulados na petição sob Id. 

19436468 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos 

bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual 

endereço da executada Terezinha Castanho de Lima e, para tanto, 

procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios. 2. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação da 

parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 21190437. 2.1. Em 

atenção ao pedido de citação com hora certa, realizado pela parte 

exequente, esclareço que tal modalidade independe de autorização 

expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de ocultação, a 

ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do ato citatório 

(art. 252, caput, CPC). 2.2. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça 

deverá verificar se há suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização 

de tal medida, certificando-se. 3. Restando infrutíferas as diligências do 

item “2”, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 
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resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007512-96.2017.8.11.0015

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:

DANIELE PILGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007512-96.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença (Id. 

24263940), em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da 

Parte Especial, do Código de Processo Civil. 2. Intime(m)-se o(a,s) 

executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, em conformidade com o 

art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil. 2.1. Decorrido lapso 

temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o 

requerimento de cumprimento de sentença, a intimação deverá ser feita 

obrigatoriamente na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar(em) o pagamento do débito 

no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 4. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como 

de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 6. Após, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014129-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1014129-04.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013438-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA GOMEL BOGADO HINKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013438-58.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos sob Id. 28408080 e, por conseguinte, 

procedo as buscas de bens junto ao convênio Renajud, conforme extrato 

em anexo. 2. Tendo em vista as diligências negativas, uma vez que o 

veículo localizado já possui restrição, com fulcro no art. 774, inciso V, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal da executada 

Talita Gomel Bogado Hinkel para, em 05 (cinco) dias, indicar quais são e 

onde se encontram os bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 

até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo. 3. Com 

a juntada do mandado, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008513-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIO DE SOUZA FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008513-82.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ante a manifestação sob Id. 25939496, procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, previamente a análise dos demais 

pedidos formulados na petição sob Id. 25939496, com fundamento no art. 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se o executado Julio 

de Souza Fraga, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão. 2.1. Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante 

no mandado sob Id. 16502390. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a 

Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. 

Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 5. Após, voltem-me conclusos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010414-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FACTOR FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI DA ROSA OAB - MT23159/O (ADVOGADO(A))

SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER OAB - MT25910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMA KLEGIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010414-51.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Em atenção aos pedidos formulados na petição sob Id. 

31133879, oportuno ressaltar que embora o Código de Processo Civil de 

2015 não tenha vedado expressamente a possibilidade de citação por 

correio em processos de execução, tratando-se de execução de título 

extrajudicial, se mostra indispensável uma leitura sistemática do Código de 

Processo Civil, não podendo o artigo 247 ser interpretado de forma 

isolada. 2. Isto porque, a citação do executado é ato complexo, que 

envolve não apenas a ordem de pagamento, mas também, de constrição 

patrimonial (penhora, avaliação e arresto), em estrito cumprimento ao 

disposto no art. 829, § 1º (“do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de 

justiça(...)”) e art. 830 (se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução), 

ambos do Código de Processo Civil, sendo certo que a citação postal não 

atende as peculiaridades das ações de execução acima expostas. 3. 

Outrossim, segundo regras de hermenêutica jurídica, havendo antinomias 

e, neste caso, incabível a solução do conflito por meio dos critérios 

hierárquico e cronológico, deverá ser aplicado o critério da especialidade, 

o qual prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral. 4. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. INVIABILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIOS DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Da leitura sistemática do Novo Código de Processo Civil, 

extrai-se que o legislador optou por manter a citação das execuções por 

quantia certa a cargo do Oficial de Justiça. Interpretação em sentido 

diverso [expedição de carta de citação e posterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação] mostrar-se-ia contraproducente, elevando 

desnecessariamente os atos processuais, em contrariedade aos 

princípios norteadores do Novo Código de Processo Civil. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076974658, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 09/05/2018). (grifos acrescidos). 5. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de citação pelo correio, devendo a citação ser 

realizada, exclusivamente, por oficial de justiça, tendo em vista o disposto 

no art. 829, § 1º e art. 830, ambos do Código de Processo Civil. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015177-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (EXEQUENTE)

CARMENCI DE OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SILVA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015177-95.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial (Id. 28936510). 2. Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 3.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 3.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 5. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 6. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 6.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "6" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 7. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 8. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 9. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil. 9.1. Deverá a parte exequente 

comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob 

pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 10. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003892-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES PAVIONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003892-71.2020.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006543-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006543-81.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de 

habilitação do executado, formulado na petição sob Id. 30622981, uma vez 

que tal medida configura imposição de pena restritiva de direito e não se 

mostra o meio adequado ao fim almejado do processo executivo, qual seja, 

a satisfação do débito exequendo, bem como ante a ausência de previsão 

legal em nosso ordenamento jurídico. Neste sentido: AGRAVO – 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DA 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DOS 

PASSAPORTES – CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS 

EXECUTADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – MEDIDA EXCEPCIONAL – 

ARTIGO 139, IV DO NCPC – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS 

TRADICIONAIS – DESPROPORCIONALIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO E 

GARANTIA CONSTITUCIONAL – MEDIDA QUE NÃO SE AFIGURA 

RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. A determinação das medidas 

coercitivas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

e apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de 

créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de 

envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio 

da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a 

efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que 

não se afigura razoável ou útil a execução. (TJMT - RAI 

1003248-18.2016.8.11.000 - Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

14/03/2017) (grifos acrescidos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – 

AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), 

APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE 

CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC – 

RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – 

INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE 

SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha 

autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a 

efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as 

demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A 

suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de 

cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de 

locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana. (TJMT - RAI 

n. 1004700-58.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (grifos 

acrescidos). 2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, oportunidade em que 

deverá juntar digitalização adequada e legível da procuração sob Id. 

30617620. 3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015338-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015338-08.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 
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Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015159-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTUNES LEITE FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1015159-74.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial (Id. 28001450 e anexos). 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 8. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001511-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS SOUZA CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001511-61.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 19277754 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Mateus Souza 

Correia e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte requerida e cumprimento da liminar, nos 

moldes da decisão sob Id. 16599790. 3. Restando infrutíferas as 

diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002538-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS SANTOS DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002538-45.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 21994010 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu João Marcos 

Santos de Melo e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte requerida e cumprimento da 

liminar, nos moldes da decisão sob Id. 18332833. 3. Restando infrutíferas 

as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE SOUSA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009025-31.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. REU: MANOEL MESSIAS DE 

SOUSA Vistos etc. 1. Considerando que já houve a busca de endereço do 

requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, ID. 26257511/26257514, indefiro o pedido de ID. 30503804. 2. 

Por conseguinte, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que requeira a citação por edital, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção. 3. Havendo o requerimento, cite-se o requerido, por edital, 

este pelo prazo de 20 dias, para, querendo, contestar a ação. 4. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012638-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE QUADROS OAB - SC28253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAFAR COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012638-59.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA RODRIGUES SOARES COSTA REQUERIDO: LEAFAR 

COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de origem. 2. 

Quedando-se inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009702-61.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 27/11/2019, 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: 

1009702-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 21995608 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 27 de novembro de 2019, 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: 1009702-61.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009702-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009702-61.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009702-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 4/9/2019, às 

17 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: 

1008203-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO XIMENDES DA SILVA 

RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico, que em cumprimento 

a determinação sob ID 20983481 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de Setembro de 2019, às 17:00hs., 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). Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial 

Mat. 2866

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (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)
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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: 1008203-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO XIMENDES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (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)

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: 1008203-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO XIMENDES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007713-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA SAVI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007713-20.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

EXECUTADO: MARCELO COSTA SAVI Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos 

autos, ID. 22027483. 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 

(10/07/2027), 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, 17 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009248-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMA MARIA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009248-81.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI EXECUTADO: SALMA 

MARIA DE SOUZA ROCHA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

27294833. 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, 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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009248-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMA MARIA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009248-81.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI EXECUTADO: SALMA 

MARIA DE SOUZA ROCHA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

27294833. 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, 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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008970-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

TICIANE DE MOURA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008970-80.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: TICIANE DE MOURA Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos, ID. 24726791. 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 (10/10/2025), 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, 

17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008187-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLASIELA CARRARA TREVIZAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008187-88.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO EXECUTADO: GLASIELA CARRARA 

TREVIZAN Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 28768669. 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, 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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008371-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ GIACOMELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYRONE DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008371-44.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI EXECUTADO: TAYRONE DE FREITAS Vistos 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 21762542. 2. Tendo em vista o decurso 

do prazo assinalado para cumprimento da obrigação, intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se nos autos, informando se houve a quitação do acordo 

e/ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando 

que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento (CPC, art. 

924, II). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009132-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 4/12/2019, 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: 

1009132-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL ALVES MOREIRA RÉU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID 22119352 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 04 de dezembro de 2019, 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: 1009132-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009132-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL ALVES MOREIRA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A. Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009132-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009132-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL ALVES MOREIRA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A. Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009487-85.2019.8.11.0015

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 27/11/2019, às 

13 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: 

1009487-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

22003036 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 27 

de novembro de 2019, às 13:00hs., 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: 1009487-85.2019.8.11.0015

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009487-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

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. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009487-85.2019.8.11.0015

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009487-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

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. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009530-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TCHOPKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 6/11/2019, às 

13 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: 

1009530-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRE TCHOPKO RÉU: BANCO 

BMG Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 22004164 , 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06 de novembro 

de 2019, às 13:00hs., 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: 1009530-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TCHOPKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009530-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANDRE TCHOPKO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009530-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TCHOPKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (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))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009530-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANDRE TCHOPKO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 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. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1011101-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011101-62.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do 

seguro DPVAT movida por Ademir Alves de Oliveira contra Itaú Seguros 

de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a 

contestação ID 18379122, requerendo preliminarmente a alteração do pólo 

passivo para que seja incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar na pretendida 

substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu 

a solidariedade entre todas as companhias pertencentes ao convênio 

DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas para haver a 

indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso 

de morte, a indenização será paga "por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operarem no 

seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação 

em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de 

todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema 

pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu 

direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE 

AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. Na 

sequência, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, ao 

fundamento de que o requerente não instruiu a exordial com documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Ocorre que a presente ação foi 

muito bem instruída com diversos relatórios e prontuários médicos, boletim 

de ocorrência, etc. Além disso, o sinistro ocorrido com o requerente e a 

sua lesão permanente são incontroversos, tanto que a requerida já 

procedeu ao pagamento do valor incontroverso na esfera administrativa, 

doc. ID 16563917, estando o requerente pleiteando apenas e tão somente 

a diferença entre o valor que já recebeu e o valor que entende devido, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 2.362,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que o comprovante de residência que instruiu a inicial 

se encontra em nome de terceiro. Ocorre que o comprovante de endereço 

não é requisito para a propositura da ação, sobretudo pelo fato de que o 

art. 53, V do CPC faculta ao requerente propor a ação no local do fato em 

vez de propô-la em seu endereço, não havendo motivos para extinguir o 

feito em razão da ausência do referido documento. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de 

apresentação de comprovante de endereço não autoriza, por si só, o 

indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ele não constitui 

documento indispensável à propositura da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190351957001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 

18/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020) Ademais, a farta 

documentação que instruiu a exordial demonstra que o requerente reside 

na cidade de Nova Santa Helena, que pertence à Comarca de Itaúba, bem 

como que o acidente ocorreu nesta última, no entanto, o requerido não 

arguiu a respectiva preliminar de incompetência, tendo esta se prorrogado, 

a teor do disposto no art. 65 do CPC. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011101-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011101-62.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do 

seguro DPVAT movida por Ademir Alves de Oliveira contra Itaú Seguros 

de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a 

contestação ID 18379122, requerendo preliminarmente a alteração do pólo 

passivo para que seja incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar na pretendida 

substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu 

a solidariedade entre todas as companhias pertencentes ao convênio 

DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas para haver a 

indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso 

de morte, a indenização será paga "por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operarem no 

seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação 

em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de 

todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema 

pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu 

direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE 

AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. Na 

sequência, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, ao 

fundamento de que o requerente não instruiu a exordial com documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Ocorre que a presente ação foi 

muito bem instruída com diversos relatórios e prontuários médicos, boletim 

de ocorrência, etc. Além disso, o sinistro ocorrido com o requerente e a 

sua lesão permanente são incontroversos, tanto que a requerida já 

procedeu ao pagamento do valor incontroverso na esfera administrativa, 

doc. ID 16563917, estando o requerente pleiteando apenas e tão somente 

a diferença entre o valor que já recebeu e o valor que entende devido, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 2.362,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior esquerdo, conforme Lei nº 
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11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que o comprovante de residência que instruiu a inicial 

se encontra em nome de terceiro. Ocorre que o comprovante de endereço 

não é requisito para a propositura da ação, sobretudo pelo fato de que o 

art. 53, V do CPC faculta ao requerente propor a ação no local do fato em 

vez de propô-la em seu endereço, não havendo motivos para extinguir o 

feito em razão da ausência do referido documento. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de 

apresentação de comprovante de endereço não autoriza, por si só, o 

indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ele não constitui 

documento indispensável à propositura da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190351957001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 

18/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020) Ademais, a farta 

documentação que instruiu a exordial demonstra que o requerente reside 

na cidade de Nova Santa Helena, que pertence à Comarca de Itaúba, bem 

como que o acidente ocorreu nesta última, no entanto, o requerido não 

arguiu a respectiva preliminar de incompetência, tendo esta se prorrogado, 

a teor do disposto no art. 65 do CPC. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002017-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/4/2021, às 

13 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: 

1002017-66.2020.8.11.0015 AUTOR(A): LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: 

BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

–29758220 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 28 

de Abril de 2021, às 13:00hs, 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). 

Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PCA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 24/3/2021, 

às 16 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: 

1001922-36.2020.8.11.0015 AUTOR(A): PCA TRANSPORTES LTDA - ME 

REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 30107486 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de março de 2021, às 16:00hs, 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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001468-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/3/2021, às 

15 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: 

1001468-56.2020.8.11.0015 AUTOR(A): EVA OLEGARIO PEREIRA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID –30108648 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de março de 2021, às 15:00hs, 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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-97.2020.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/3/2021, às 

15:30 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: 

1001905-97.2020.8.11.0015 AUTOR(A): ZELINDA DE FATIMA RODABEL 

REU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID –29609904 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 24 

de março de 2021, às 15:30hs, 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). 
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Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002536-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO 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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 24/03/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –30078612 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 24 de março de 2021, às 17:00hs, 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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010298-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA PEREIRA DE PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar as advogadas das PARTES de que fora designado o dia 

31/03/2021, às 14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação, conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão 

comparecer acompanhadas de seus constituintes. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID –29940796 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 31 de março de 2021, às 14:30hs, 

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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015260-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA GONCALVES ZARZENON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 31/03/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 29808859 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 31 de março de 2021, 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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015573-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA TOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA (REQUERIDO)

Dr. Fabio Portanova Barros (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 31/03/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –29950663 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 31 de março de 2021, às 17:00hs, 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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014559-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (REU)

 

Intimar a advogada da autora de que fora designado o dia 31/03/2021, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 30690898 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 31 de março de 2021, às 15:30hs, 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). Sinop, 14 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004353-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO PEDRIALI OAB - PR06816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARIA MARTINS (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 Jacarandás, 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010484-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GOMES CERBELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))
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GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a advogado da autora de que fora designado o dia 7/4/2021, às 

14:00 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: 

1010484-68.2019.8.11.0015 REQUERENTE: JACQUELINE GOMES 

CERBELERA REQUERIDO: THULIO HENRIQUE MARTINS FERREIRA Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID –30956144 designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 07 de Abril de 2021, 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). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003412-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 7/4/2021, às 

14:30 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: 

1003412-93.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ROSA DA SILVA REU: 

AGEMED SAUDE S/A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

–30707496 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 07 

de Abril de 2021, às 14:30hs, 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). 

Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001089-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PIRES GAZZIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 7/4/2021, às 15 

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: 

1001089-18.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MATHEUS PIRES GAZZIERO REU: 

VRG LINHAS AEREAS S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID – 30690924 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 07 de Abril de 2021, às 15:00hs, 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). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003391-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONZAGA (qualificações desconhecidas) (REU)

DORALICE (qualificações desconhecidas) (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 7/4/2021, às 

15:30 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: 

1003391-20.2020.8.11.0015 AUTOR(A): CONCEICAO APARECIDA DE 

OLIVEIRA REU: DORALICE (QUALIFICAÇÕES DESCONHECIDAS), 

GONZAGA (QUALIFICAÇÕES DESCONHECIDAS) Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID –30704228 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 07 de Abril de 2021, às 15:30hs, 

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). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010548-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS DA SILVA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 07/04/2021, às 

16:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 30633493 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 07 de Abril de 2021, às 16:00hs, 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). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR SCHRARD SCHWERZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 7/4/2021, às 

16:30 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: 

1000437-98.2020.8.11.0015 AUTOR(A): CLEDIR SCHRARD SCHWERZ 

REU: BANCO SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID –28356358 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 07 de Abril de 2021, às 16:30hs, 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). Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/04/2021, às 

14:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –29757114 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, 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). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002166-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/04/2021, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –29809677 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, às 14:30hs, 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). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002204-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA DE JESUS (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/04/2021, às 

15:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 29944915 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, às 15:00hs, 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). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002302-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (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))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 

28/04/2021, às 16:00 horas para a realização da audiência de tentativa de 

conciliação, conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão 

comparecer acompanhados de seus constituintes. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID –29943681 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, às 16:00hs, 

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). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002374-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/04/2021, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –29937508 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, às 16:30hs, 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). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002380-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/04/2021, às 

17:00 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –29936583 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, às 17:00hs, 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). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002292-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/04/2021, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 29944900 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 28 de Abril de 2021, às 15:30hs, 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 
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pessoa de seu advogado). Sinop, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014454-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014454-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 26336139, bem como o réu, ID. 31072462, 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. 31072462. 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, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014454-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014454-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 26336139, bem como o réu, ID. 31072462, 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. 31072462. 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, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003337-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FUJII DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003337-88.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: PAULO SERGIO FUJII 

DOS SANTOS Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 22497652. 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, 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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002288-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA COSTA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (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))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002288-46.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SAMUEL DA COSTA MACEDO REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Não havendo 

necessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I 

do novo CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004586-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (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: 1004586-40.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JANDIRA DA PALMA SILVA 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. 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. 
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7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003516-85.2020.8.11.0015

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:

ALEXANDRE PICIN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003516-85.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: ALEXANDRE PICIN Vistos etc. 1. Tendo em 

vista que a ação encontra-se instruída com título escrito que, a princípio, 

demonstra a existência do débito exigido, com fulcro no artigo 701, “caput” 

do Código Civil, expeça-se mandado de pagamento e citação à parte ré 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 2. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. 3. Caso sejam apresentados embargos no prazo 

legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop, MT 22 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004596-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DE SOUZA (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: 1004596-84.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA ELOINA DE SOUZA 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, 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, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004601-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA DE LIMA (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: 1004601-09.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA VIEIRA DE LIMA 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, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004579-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO (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: 1004579-48.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO 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, 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 
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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, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004664-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA (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: 1004664-34.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA 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, 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, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004599-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DE SOUZA (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: 1004599-39.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA ELOINA DE SOUZA 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, 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, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004604-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RIGOTTI CAVAZZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (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: 1004604-61.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JURACY RIGOTTI CAVAZZINI REU: ITAU UNIBANCO 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, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004632-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS REIS FONSECA (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: 1004632-29.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DOS REIS FONSECA 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, 
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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. Nos termos do Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso, indefiro o pedido de prioridade de tramitação a estes 

autos, tendo em vista que a autora possui 56 (cinquenta e seis) anos. 7. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004677-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (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: 1004677-33.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA 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. 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, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002859-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RICARDO DA SILVA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002859-51.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: DANILO 

RICARDO DA SILVA MOURA Vistos, etc. 1. Intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, pessoalmente, para que, no 

prazo de cinco dias, indique quais são e onde se encontram os seus bens 

sujeitos à penhora, sob pena de incidência de multa que fixo em 10% 

sobre o débito exequendo (art. 774, V, parágrafo único do CPC). 2. Com 

ou sem manifestação, 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. 3. Não 

havendo manifestação intime-se pessoalmente o representante legal da 

exequente, consignando as mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004592-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA PALMA SILVA (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: 1004592-47.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JANDIRA DA PALMA SILVA 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, 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, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004662-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA (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: 1004662-64.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA 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, 
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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, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004681-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DA SILVA (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: 1004681-70.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL RODRIGUES DA SILVA 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, 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, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004581-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (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: 1004581-18.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ 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, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172987 Nr: 8119-05.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON PAIVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 81.Com o trânsito 

em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da 

CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril 

de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199519 Nr: 2241-31.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VINCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160, MAURO PALTRINIERI FADEL - OAB:187.881/SP

 Diante do exposto, CONFIRMO a tutela concedida às fls. 36/38, e nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

da inicial, para DECLARAR a inexistência de débito do Autor perante a Ré, 

com relação aquele apontados às fls. 28, e, ainda, para CONDENAR a Ré, 

a título de indenização pelos danos morais causados ao Autor, ao 
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pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, 

tendo em vista a relação contratual existente entre as partes.CONDENO a 

Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao SPC, para que procedam a exclusão definitiva do 

nome do Autor de seus registros, com relação a dívida aqui questionada 

(fls. 28). Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200346 Nr: 3005-17.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, REINALDO SILVERIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SILVERIO DA SILVA, PEDRO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANDRÉ BEZERRA 

MARQUES DE SÁ - OAB:8376-N/MT

 Por essas razões, e tudo o mais que consta dos autos, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, e PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção, para DECLARAR 

rescindido o contrato celebrado entre as partes, com o retorno delas ao 

status quo ante, consequentemente, deve o Reconvinte/Réu restituir o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao Reconvindo/Autor, devidamente 

corrigido pelo INPC, desde a data do efetivo pagamento, com incidência de 

juros moratórios de 1% a.m., desde a data propositura da 

reconvenção.Condeno o Autor/Reconvindo, na ação principal, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme artigo 85, § 2º, do CPC, e com 

relação a ação secundária, condeno o Réu/Reconvinte, por ter sucumbido 

na maior parte dos seus pedidos (art. 86, § único do CPC), ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais), conforme artigo 85, § 2º, do CPC, ficando, para 

ambas as partes, a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

CPC, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferido, 

respectivamente, às fls. 44 e 135.Com o trânsito em julgado da sentença, 

autorizo o desentranhamento das cártulas acostadas às fls. 67/70, em 

favor do Autor/Reconvindo, mediante substituição por cópia reprográfica, 

após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 

de abril de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235679 Nr: 9209-43.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR VIANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÓVEIS & ELETRO - FILIAL 18

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523/MT

 Diante do exposto, CONFIRMO a tutela concedida às fls. 27/29, e nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

da inicial, para DECLARAR a inexistência de débito do Autor perante a Ré, 

com relação aqueles apontados às fls. 20/21, e, ainda, para CONDENAR a 

Ré, a título de indenização pelos danos morais causados ao Autor, ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, 

tendo em vista a relação contratual existente entre as partes.CONDENO a 

Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao SPC, para que procedam a exclusão definitiva do 

nome do Autor de seus registros, com relação a dívida aqui questionada 

(fls. 20/21). Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240630 Nr: 12392-22.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA ZWANG SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MARCOS VINICIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Diante do exposto, CONFIRMO a tutela concedida às fls. 32/33, e nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para DECLARAR a inexistência de 

débito da Autora perante a Ré, com relação aquele apontados às fls. 31, 

e, ainda, para CONDENAR a Ré, a título de indenização pelos danos morais 

causados a Autora, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da prolação desta sentença 

até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de 

mora a partir da citação, tendo em vista a relação contratual existente 

entre as partes na data do vencimento do débito.Considerando que as 

partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das 

custas pro-rata e honorários que, nos termo do artigo 85, § 8º, do CPC/15, 

arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de 30% para a 

Autora e 70% para a Ré, ficando sua cobrança com relação a primeira 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante os benefícios da 

justiça gratuita concedida às fls. 33.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 

SERASA/SPC, para que proceda a exclusão definitiva do nome da Autora 

de seus registros, com relação a dívida aqui questionada (fls. 31). Após, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 254533 Nr: 507-74.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSOLATA ALIMENTOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Diante do exposto, CONFIRMO a tutela concedida às fls. 51/52, e nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

da inicial, para DECLARAR a inexistência de débito da Autora perante a 

Ré, com relação aqueles apontados às fls. 29, e, ainda, para CONDENAR 

a Ré, a título de indenização pelos danos morais causados a Autora, ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do evento 

danos, nos termos da Súmula 54 do STJ.CONDENO a Ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, 

que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º do CPC.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório do 2º 

Ofício Extrajudicial desta comarca, para que proceda a baixa definitiva do 

nome da Autora de seus registros, com relação a dívida aqui questionada 

(fls. 29. Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo 

prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 2020.CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151827 Nr: 191-37.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISOLI BRIZOLA, MARIA CÂNDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELJIMAR BEZERRA BRILHANTE, VIVIANE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Assim, pelos fundamentos acima expostos, julgo improcedente o pedido 

de indenização por danos morais.Por essas razões, com fundamento nos 

arts. 5º, X, da CF, arts. 186 e 927 e seguintes do C.C., julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR os 

Réus a pagarem aos Autores, a título de dano material, a importância de 

R$ 20.078,25 (vinte mil e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data da propositura desta 

ação, já que não há no orçamento de fls. 26, data de emissão, e juros de 

mora a partir da citação.Considerando que as partes foram vencidas e 

vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pró-rata, e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, para cada parte, 

ficando a cobrança com relação a ambas condicionada ao disposto no art. 

98, § 3º do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo 

pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que 

cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 16 de 

abril de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156136 Nr: 3300-59.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, JONAS 

MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063/MT, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Por essas razões, (...) nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, condenando o Autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

110.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.Pelas mesmas razões de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos dos autos em apenso (Processo de n° 

3300-59/2011 – Código nº 156136), condenando o Autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

104.Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 3300-59/2011 

(Código nº 156136). Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156137 Nr: 3301-44.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, FELIPINHO 

ONÓRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, JONAS 

MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Por essas razões, (...) nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, condenando o Autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

110.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.Pelas mesmas razões de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos dos autos em apenso (Processo de n° 

3300-59/2011 – Código nº 156136), condenando o Autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

104.Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 3300-59/2011 

(Código nº 156136).Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 
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mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril 

de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207891 Nr: 9337-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para AFASTAR a 

cobrança do “Seguro de Proteção Financeira”, no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), ante a constatação de venda casada, bem como para 

LIMITAR no item 3.15 (fls. 82), a incidência da comissão de permanência, a 

taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, 

limitada à taxa contratada (1,74% a.m.), não podendo, entretanto, ser 

cumulada com a correção monetária nem com os juros remuneratórios, 

nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.DETERMINO que o Banco 

Réu refaça o cálculo e restitua o que cobrou a maior no período de 

inadimplência, na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé, 

devidamente corrigido pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela 

cobrada em razão do atraso, com incidência de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação. Ainda, restituía o valor cobrado a título de “Seguro de 

Proteção Financeira” (R$ 900,00), na forma simples, devidamente 

corrigidos pelo INPC desde a data da celebração do contrato, com 

incidência de juros de mora de 1%, a partir da citação. (...). Considerando 

que a Ré sucumbiu em parte mínima dos pedidos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 86, condeno o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 8º, 

do CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 31.Após, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT,CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224948 Nr: 2709-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A, GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, BRUNO PINHEIRO ALENCAR - OAB:13619-B/MT, 

JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME FERREIRA DA 

FONSECA NETO - OAB:270.628 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:MT/9948-A, BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a “AÇÃO MONITÓRIA”, condenando a Autora ao 

pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º 

do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a “RECONVENÇÃO” 

ofertada pelo Reconvinte, para DECLARAR a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, com relação ao contrato de nº 20022197085 (fls. 

15/16), bem como a inexistente do débito dele decorrente, e CONDENO a 

Reconvinda, a título de danos morais, ao pagamento da importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir 

da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da 

Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso 

(23/12/2014 – data da inclusão do nome nós órgãos de restrição ao 

crédito – fls. 220), nos termos da Súmula 54 do STJ. Ainda, CONDENO a 

Reconvinda ao pagamento das custa processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 8º do CPC.CONFIRMO a tutela antecipada 

anteriormente concedida às fls. 222/225.Com o trânsito em julgado, 

oficie-se ao SERASA, para que proceda a baixa definitiva do nome da 

Reconvinte de seus registros, com relação à dívida aqui questionada (fls. 

220). Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 

15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, 

caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231930 Nr: 6816-48.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: creudonildes dias de souza silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÁLVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15.445/O, MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A

 Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 32.Com o trânsito 

em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da 

CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril 

de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263957 Nr: 5940-59.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LIMA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS 

CAMELO DE FREITAS - OAB:41.082/DF

 Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e CONDENO o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, 

do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a 
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cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

19.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo 

pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que 

cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 

de abril de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263960 Nr: 5943-14.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para DECLARAR a inexistência de 

débito do Autor perante a Ré, com relação aquele apontados às fls. 19 

(Contrato de nº 14037165), e, ainda, para CONDENAR a Ré, a título de 

indenização pelos danos morais causados ao Autor, ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 

362 do STJ, e juros de mora a partir do evento danoso – inscrição 

indevida, tendo em vista a ausência de relação contratual, nos termos da 

Súmula 54 do STJ.CONDENO a Ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre 

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Determino 

que a Ré, no prazo de 5 (cinco) dias, exclua o nome da Autora dos órgãos 

de restrição ao crédito – SERASA EXPERIAN, com relação a dívida aqui 

discutida (fls. 19). Independente disso, oficie-se ao SERASA EXPERIAN, 

para que proceda a exclusão do nome do Autor de seus registros, com 

relação a dívida aqui discutida.Com o trânsito em julgado da sentença, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, 

sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 

dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e 

honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 2020.CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270525 Nr: 10110-74.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ELIZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395, 

LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 

NETO - OAB:4611/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e CONDENO o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, 

do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

18.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo 

pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que 

cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 

de abril de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em 

Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004520-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1004520-31.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 73.759,45 ESPÉCIE: 

[Promessa de Compra e Venda]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Endereço: RUA 

RUI BARBOSA, 567, 7 ANDAR - SALA 704, CENTRO, STO ANTÔNIO 

PLATINA - PR - CEP: 86430-000 POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO DOS 

SANTOS Endereço: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, efetue o pagamento da dívida, sob 

pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer 

embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento 

do débito em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários, 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: A empresa exequente é credora do executado, 

conforme representado pelo INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO EM 

LOTEAMENTO, pelo INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES e pelo ADENDO AO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, 

assinado pela compromitente vendedora, pelo compromissário comprador 

e por duas testemunhas, além dos débitos de IPTU. O instrumento 

particular de compromisso de venda e compra de imóvel, o instrumento 

particular de cessão de transferência de direitos e por conseguinte o 

adendo ao instrumento particular do compromisso de venda e compra 

referente ao lote nº 19 (dezenove) da quadra nº 05 (cinco), com área de 

303,60 m², situado no loteamento denominado JARDIM VENEZA, foram 

confeccionados prevendo que o compromissário comprador pagaria o 

valor de R$ 63.126,00 (sessenta e três mil cento e vinte e seis reais), em 

60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.052,10 (mil e cinquenta e 

dois reais e dez centavos) cada, sendo a primeira parcela com 

vencimento em 20/11/2016, e assim sucessivamente a cada mês, 

conforme estipulado na cláusula primeira do adendo ao instrumento 

particular do compromisso de venda e compra. Ocorre que o 

compromissário comprador está em débito com as parcelas vencidas a 

partir de 20 de fevereiro de 2017, bem como se encontra em débito com o 

IPTU do referido imóvel demonstrado em documentação exarada pela 

Prefeitura Municipal de Sinop-MT, totalizando o débito no montante de R$ 

73.759,45 (setenta e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e 

quarenta e cinco centavos). Esgotados todos os meios amigáveis e 

suasórios empregados na tentativa de recebimento do débito acima, não 

restou à exequente outra alternativa senão a propositura da presente 

ação. DECISÃO: ID 16222600: VISTOS, ETC...Cite-se o executado para 

que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
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de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo 

a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se 

casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se 

não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder 

da exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado o 

executado, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO ID 

26609301: Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 18494788 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

do executado FRANCISCO DOS SANTOS e, para tanto, junto aos autos os 

extratos emitidos pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, determino a citação da parte executada, nos moldes da 

decisão sob Id. 16222600. 3. Restando infrutífera as diligências do item 

“2”, intime-se o Exequente para que requeira a citação por edital no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção. 4. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 5. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal. Eu, SILVIA REGINA GOUVEIA, digitei. SINOP, 

17 de abril de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 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: 1001236-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (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 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001236-15.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CELIA KRAUSE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por Celia 

Krause contra Itaú Unibanco S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 13155217, requerendo preliminarmente a sua 

exclusão do polo passivo da presente ação, bem como a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não 

há que se falar na pretendida substituição processual, uma vez que a 

demanda foi ajuizada contra a Itaú Unibanco S.A. e o artigo 7° da Lei n. 

6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as companhias pertencentes 

ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas 

para haver a indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe 

que no caso de morte, a indenização será paga "por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operarem no seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo 

com a legislação em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório 

para o interesse de todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização, 

assegurado seu direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida 

preliminar. Na sequência, a requerida arguiu preliminar de carência de 

ação por falta de interesse de agir em razão do pagamento da indenização 

na esfera administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando a 

exordial, verifico que a requerente afirmou ter recebido a importância de 

R$ 1.687,50 na esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a 

receber R$ 13.500,00 referente a invalidez permanente em sua perna 

direita, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele 

visa receber a diferença entre o valor recebido e o realmente devido, 

razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica a requerente advertida de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004661-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RIBEIRO OAB - SC43347 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CYNARA LUCIANE KRATZ MATTEI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004661-79.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: SANDRA MARIA RIBEIRO Vistos etc. 1. Considerando que o 

processo de origem, nº 0900007-65.2018.8.24.0042, em trâmite perante a 

comarca de Maravilha - SC, se trata de ação penal, deve a presente carta 

precatória tramitar perante as Varas Criminais desta Comarca. 2. Deste 

modo, em observância à Resolução n. 15/2017/TP, declino da competência 

e, por conseguinte, considerando que os processos criminais não 

tramitam de forma virtual, determino a Sr.ª Gestora que proceda a 

materialização dos presentes autos, com o registro junto ao cartório 
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distribuidor desta Comarca, para posterior redistribuição do presente feito 

a uma das Varas Criminais desta Comarca. 3. Após, arquivem-se os 

presentes autos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005320-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON ARAUJO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(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 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005320-93.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ERISON ARAUJO DE MORAIS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT movida por Erison Araujo de Morais 

contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 8126472, 

onde arguiu preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir 

do requerente em razão do pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando a exordial, verifico 

que o requerente afirmou ter recebido a importância de R$ 6.750,00 na 

esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a receber R$ 

13.500,00 referente a invalidez permanente em seu membro, conforme Lei 

nº 11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006545-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HEIMBACH FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006545-51.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS 

HEIMBACH FILHO Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de suspensão da CNH do 

executado, ID. 13577752, eis que se trata de medida desproporcional sem 

qualquer correlação com a responsabilidade patrimonial do devedor, que 

transcende o objeto da execução e de nada adiantará para o 

adimplemento do débito, além do que os Tribunais pátrios têm reformado 

as decisões nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO E 

APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. I. Em que pese 

a execução seja feita no interesse do exequente, a satisfação do crédito 

deve ser buscada pelo meio menos gravoso ao executado, pautada na 

equidade, proporcionalidade e boa-fé processual. II. A medida almejada 

pelo exequente, além de desproporcional e sem afinidade com a obrigação 

de pagamento, implica, de forma oblíqua, em afronta a direitos e garantias 

constitucionais dos executados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Agravo Nº 70073195893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 29/06/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO 

ART. 139 , IV , DO CPC/2015 , COM A SUSPENSÃO DA CNH E DO 

PASSAPORTE, BEM COMO CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO 

DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. O inciso IV do art. 139 do NCPC prevê 

medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas 

subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. No caso em 

exame, o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação da 

dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências na 

busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. Pretensão que atenta contra o princípio da 

proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o efeito 

pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de CNH e 

de passaporte do devedor discrepa totalmente da natureza pecuniária da 

obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de 

locomoção da parte-executada. Agravo de instrumento improvido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70072363435, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 13/07/2017). 

2. Por conseguinte, intime-se a parte exequente por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 3. Não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente o representante legal do exequente, consignando as 

mesmas advertências. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002255-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATIELY TAUANI LORINI SIMIONI OAB - MT27029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A V DE BIASSIO AGRICOLA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002255-85.2020.8.11.0015 AUTOR: 

VALDIR JOSE DE PAULA REU: A V DE BIASSIO AGRICOLA Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO 

POR COBRANÇA INDEVIDA” ajuizada por VALDIR JOSÉ DE PAULA em 

face de A V BIASSIO AGRÍCOLA – EPP. Alega o autor que no ano safra 

de 2013/2014 celebrou um contrato com a ré para a aquisição de insumos 

necessários para as lavouras de soja e milho, sendo que os valores 

pactuados foram devidamente pagos em 06/05/2014, 15/05/2014, 

27/05/2014 e 03/06/2014, somando a importância de R$ 1.011.443,00 (um 

milhão onze mil e quatrocentos e quarenta e três reais). Afirma que os 

referidos pagamentos “compreenderam, ainda, antecipação parcial, de 

parte dos insumos necessários para próxima safa de soja: ano safra 

2014/2015”. Destaca que para a aquisição dos insumos para a safra 

2015/2016, emitiu uma nota promissória no valor de R$ 418.880,00 

(quatrocentos e dezoito mil oitocentos e oitenta reais) a título de caução, 

sendo vinculada a um contrato de confissão de dívida em favor da ré. 

Aduz que “mesmo estando com todas as dívidas quitadas, a Requerida 

injustamente e abusivamente levou a protesto o título caução assinado em 

2015 como se de fato fosse credora da importância descrita no 

documento, negativando assim o nome do Requerente”. Por tais razões, 

pugna pela concessão de tutela de urgência, para que o seu nome seja 

excluído dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 263 de 544



determinada a baixa do protesto lavrado em 02/08/2016, sob o nº 88289. 

A inicial veio acompanhada dos documentos de ID 29819155/29819172. É 

o relatório. Fundamento e decido. 1. 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 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. 2. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 3. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste qualquer perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o título foi protestado em 

02/08/2016, ou seja, há mais de 3 (três) anos (ID. 29819164). 4. Ademais, 

embora conste nos autos vários comprovantes de transferência em favor 

da ré (ID. 29819167), não se pode, ao menos em sede de cognição 

sumária, afirmar que se referem ao pagamento do título protestado, uma 

vez que não há qualquer referência. Deste modo, é imprescindível que 

seja oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa da ré. 5. Além 

de que, em consulta ao sistema Pje, constata-se que existe uma ação de 

execução de título extrajudicial, que tramita perante o juízo da 2ª Vara 

Cível desta comarca, onde constam as mesmas partes e ao que tudo 

indica se trata do mesmo título aqui discutido. 6. Desta forma, ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. 7. 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. 8. 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. 9. 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). 10. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 11. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002433-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002433-34.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ EMBARGADO: RODRIGO 

TRASPADINI GHIZONI Vistos etc. Trata-se de embargos de terceiro 

opostos por Maria Lavínia Zonetti Benez contra Rodrigo Traspadini 

Ghizoni. A inicial foi recebida pela decisão ID 30635561, ocasião em que 

foi deferido o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre o bem 

litigioso sem a exigência de qualquer caução, sendo determinada a 

restituição do veículo arrestado nos autos nº 1007454-25.2019.8.11.0015 

à ora embargante. No entanto, a parte adversa interpôs o agravo de 

instrumento nº 1008023-37.2020.8.11.0000 contra a referida decisão, 

tendo a douta Desembargadora Relatora determinado que a ora 

embargante prestasse caução idônea nos presentes embargos de 

terceiro, cumprindo o que determina o art. 678 do CPC, ID 30967598. Por 

petição ID 31199342, a embargante compareceu em juízo oferecendo 

como caução “uma máquina modelo 1175 do ano de 1997, da marca JOHN 

DEERE, número de série *C01175A036545*, peso eixo dianteiro 5300, 

peso eixo traseiro 2650 e peso total 7950, com plataforma, modelo 316F, 

número de série *000316A024259* peso total 1400. Bem móvel avaliado 

em R$ 80.000,00 livre e desimpedida”, a qual encontra-se na posse de um 

terceiro. Conforme se colhe da doutrina, "o que interessa para que a 

caução cumpra o seu fim de segurança é a sua idoneidade. Qualquer que 

seja a sua natureza, a caução tem de ser idônea - vale dizer, efetiva e 

suficiente. A caução tem de inspirar confiança na efetiva possibilidade de 

ressarcimento de dano eventual e futuro" (MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil - comentado artigo por artigo. 

2. Ed. Rev. Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 780). Já a jurisprudência trilha o seguinte entendimento: AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – 

AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE CONDICIONADA 

À SUFICIÊNCIA E ACEITAÇÃO DA CAUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - 

BEM USADO E DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO – RECUSA JUSTIFICADA – 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O contribuinte pode, após o 

vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa. Todavia, o êxito da cautelar está condicionado à idoneidade 

necessária do bem dado em caução, para aceitação como garantia. Em se 

tratando de bem usado e de difícil alienação, é justificável a recusa por 

parte da Fazenda Pública. (TJ-MT - AGR: 00904594620158110000 

90459/2015, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 

18/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CAUÇÃO – 

Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu medida liminar de 

sustação de protesto, aceitando uma embarcação como caução – 

Cabimento parcial – Hipótese em que a medida liminar deve ser mantida, 

mas com a prestação de caução em dinheiro, uma vez que não se mostra 

idôneo o oferecimento de bem de difícil comercialização – Medida liminar 

mantida, com o oferecimento de caução em dinheiro – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, prejudicado o exame do agravo interno. (TJ-SP 

- AI: 21038828020198260000 SP 2103882-80.2019.8.26.0000, Relator: 

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 

01/03/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

01/07/2019) Pelo exposto, considerando que a colheitadeira ano 1997 

oferecida como caução na petição ID 31199342 é antiga e notoriamente de 

difícil comercialização, bem como que a embargante não trouxe qualquer 

prova acerca do funcionamento, estado de conservação e nem a 

localização do bem, e também não fez prova da sua propriedade, eis que 

não trouxe aos autos a respectiva nota fiscal e os eventuais contratos de 

compra e venda do maquinário agrícola, rejeito a referida caução. 

Intime-se a embargante para que cumpra o acórdão proferido no agravo 

de instrumento nº 1008023-37.2020.8.11.0000 e a decisão ID 31041766, 

prestando caução idônea no prazo de cinco dias sob pena de revogação 

da tutela de urgência concedida. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data 

registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007082-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HEIMBACH FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007082-47.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS 

HEIMBACH FILHO Vistos etc. 1. Indefiro o pedido de suspensão da CNH do 

executado, ID. 15765766, eis que se trata de medida desproporcional sem 

qualquer correlação com a responsabilidade patrimonial do devedor, que 

transcende o objeto da execução e de nada adiantará para o 

adimplemento do débito, além do que os Tribunais pátrios têm reformado 

as decisões nesse sentido: AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO E 

APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. I. Em que pese 
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a execução seja feita no interesse do exequente, a satisfação do crédito 

deve ser buscada pelo meio menos gravoso ao executado, pautada na 

equidade, proporcionalidade e boa-fé processual. II. A medida almejada 

pelo exequente, além de desproporcional e sem afinidade com a obrigação 

de pagamento, implica, de forma oblíqua, em afronta a direitos e garantias 

constitucionais dos executados. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Agravo Nº 70073195893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 29/06/2017). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO 

ART. 139 , IV , DO CPC/2015 , COM A SUSPENSÃO DA CNH E DO 

PASSAPORTE, BEM COMO CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO 

DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. O inciso IV do art. 139 do NCPC prevê 

medidas coercitivas atípicas, que somente poderão ser aplicadas 

subsidiariamente àquelas expressa e legalmente previstas. No caso em 

exame, o fato de terem restado infrutíferas as tentativas de satisfação da 

dívida executada, não exime a parte-credora de esgotar as diligências na 

busca de bens penhoráveis antes de postular medidas atípicas de 

aplicação excepcional. Pretensão que atenta contra o princípio da 

proporcionalidade, não se mostrando, ademais, passível de surtir o efeito 

pretendido. Além disso, não se pode ignorar que a suspensão de CNH e 

de passaporte do devedor discrepa totalmente da natureza pecuniária da 

obrigação imposta e, ainda que de forma oblíqua, atinge a liberdade de 

locomoção da parte-executada. Agravo de instrumento improvido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70072363435, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 13/07/2017). 

2. Por conseguinte, intime-se a parte exequente por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

arquivamento. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000428-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL BUENO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000428-10.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE MANOEL BUENO FILHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida 

por José Manoel Bueno Filho contra Itau Unibanco S.A. Devidamente 

citado, o requerido apresentou a contestação ID 12032549, onde arguiu, 

dentre outros, preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a 

lei 6.194/74, alterada pela lei 8.441/92, prevê que a indenização será paga 

por um consórcio constituído por todas as seguradoras que operem no 

seguro objeto da referida lei, no entanto, esclarece que não faz parte do 

referido consórcio e nem opera com o seguro DPVAT, razão pela qual 

pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito. Instado a se 

manifestar, o requerente limitou-se a alegar que “todas as seguradoras 

fazem parte do consórcio nacional de seguros” e que qualquer uma delas 

é parte legítima para figurar no polo passivo da respectiva ação de 

cobrança, ID 13775124. Ocorre que em consulta ao rol de seguradoras 

consorciadas[1], verifico que o requerido Itau Unibanco S/A não figura 

entre as seguradoras que operam o sistema de seguro obrigatório, o que 

evidencia a sua ilegitimidade para responder aos termos da presente 

ação. Muito embora a pessoa jurídica denominada Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A conste no rol de seguradoras aptas a operar o sistema de 

seguro obrigatório, a verdade é que tal empresa se trata de pessoa 

jurídica distinta do ora requerido. Ademais, ao arguir a preliminar de 

ilegitimidade, o requerido observou os ditames do art. 339 do CPC, 

indicando a Seguradora Líder S.A. como parte legítima para figurar no polo 

passivo da presente ação, no entanto, o requerente não procedeu 

conforme dispõe o parágrafo segundo do referido dispositivo legal, não 

havendo outra alternativa, senão o acolhimento da preliminar e a extinção 

da ação. Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelo requerido e consequentemente julgo extinta a presente ação, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, ficando a sua cobrança 

subordinada ao que dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/A-Companhia/Seguradoras-Consorci

adas

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CEMIN SCHULZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000067-90.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONETE CEMIN SCHULZ REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Ivonete Cemin Schulz contra Bradesco Seguros S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 12296317, 

onde arguiu, dentre outros, preliminar de inépcia da inicial pela falta de 

interesse de agir da requerente, ao fundamento de que ela não requereu 

previamente a indenização do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

condição sine qua non para a propositura da presente ação, razão pela 

qual pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito. Instada a se 

manifestar, a requerente ponderou na impugnação ID 13460503, ser 

desnecessário o requerimento administrativo prévio de indenização do 

seguro DPVAT para o ajuizamento da respectiva ação de cobrança, 

fundamentando sua tese no princípio do amplo acesso a justiça previsto 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG em sede de 

repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser necessário, 

como regra geral, o requerimento administrativo antes do ajuizamento de 

ações de concessão de benefícios previdenciários, sem que isso 

caracterize afronte ao art. 5º, XXXV da CF/88. O referido acórdão foi 

publicado em 10/11/2014, enquanto que a presente ação foi distribuída 

somente em 07/01/2018, sem qualquer documento que comprove a 

existência de requerimento administrativo prévio pela requerente, o que 

evidencia a sua falta de interesse de agir para a judicialização da questão. 

Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10240796120168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 30/01/2019) AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO 

– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STF 

entende ser imprescindível o requerimento administrativo anterior para que 

seja caracterizada a ameaça ou lesão a direito (art. 5.º, XXXV, da CF), 
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nos termos do julgamento proferido no RE n.º 631.240, com repercussão 

geral reconhecida (TEMA 350). Para configurar o interesse de agir na 

ação de cobrança de seguro DPVAT faz-se necessária a comprovação 

do prévio requerimento administrativo pelo segurado, a recusa da 

seguradora ao pagamento da indenização, ou a demora injustificada na 

resposta, embora não seja necessário o esgotamento das vias 

administrativas. Precedente STF. No caso, tendo sido ajuizada a ação 

após o julgamento do RE 631.240 e não tendo a parte autora comprovado 

o prévio requerimento administrativo e a negativa de pagamento da 

seguradora, deve ser extinta a ação por ausência de interesse 

processual. Assim, se a parte não traz argumentos novos capazes de 

convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou 

provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção. (N.U 

1001945-86.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) EMENTA: 

APELAÇÃO - DPVAT - COBRANÇA - INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A configuração do interesse 

processual para a propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório 

depende de prévio requerimento administrativo. (TJ-MG - AC: 

10000191149756001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de 

Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo 

Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral 

(tema 350), sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo 

para demonstração do interesse de agir do segurado nas ações 

previdenciárias. Tal entendimento é aplicável, por analogia, às demandas 

de cobrança do seguro DPVAT (precedentes: RE 839.314/ MA e RE 

839.353/MA), ressalvadas as hipóteses em que a ação foi ajuizada até o 

dia 3 de setembro de 2014. 2. O prévio requerimento administrativo 

constitui requisito essencial para configuração do interesse de agir nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT. 3. Por reconhecer a falta de 

interesse de agir, restam prejudicados os demais pontos alegados pela 

apelante em seu recurso. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APL: 

00018068920158080020, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de 

Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

13/11/2019) Pelo exposto, restando evidente a falta de interesse de agir 

da requerente, acolho a preliminar arguida pelo requerido e 

consequentemente julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, 

o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. Condeno a requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00, ficando a sua cobrança subordinada ao que dispõe o art. 

98, § 3º do CPC. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades 

legais, arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, data 

registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLARIO SCHWEIKART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZEFERINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

REGINALDO GOMES DE CASTRO (EXECUTADO)

JOSILEIDE BARRETO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001795-69.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

OLARIO SCHWEIKART EXECUTADO: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS, 

REGINALDO GOMES DE CASTRO, JOSILEIDE BARRETO DE CASTRO 

Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por OLARIO SCHWEIKART em face de JOSE ZEFERINO DOS SANTOS e 

OUTROS. Entre um ato e outro, intimou-se o exequente, por seu advogado, 

para que desse prosseguimento ao feito, recolhendo a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, contudo, quedou-se inerte, ID. 26623459. Diante disso, 

tentou-se intimar pessoalmente o Exequente, por AR, porém, a 

correspondência retornou pelo motivo “desconhecido”, ID. 23788276. 

Diante da falta de interesse do exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde agosto de 2019, e, considerando que os 

executados sequer foram citados, julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil. Custas pelo Exequente. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001392-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001392-32.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIA EUNICE DOS SANTOS Vistos 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 31152189). 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, 22 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004627-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1004627-41.2019.811.0015 Defiro o 

requerimento de Id. 24752707, consoante estabelece o art. 3º, §9º, do 

Decreto-Lei 911/69, determino a restrição do veículo, Placa: QBK-8351, 

pelo sistema Renajud. Após, intime-se a parte autora para indicar a 

localização do bem, a fim de efetivar a liminar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004887-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTMAR SCHUTZ (EXECUTADO)

LOURDES GASSEN (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1004887-55.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da parte 

exequente, 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, tendo em vista que 
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decorreu o prazo de suspensão determinado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010729-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS CAVAZZANI TROMBETTA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (EXECUTADO)

IRENE TERESINHA TROMBETTA (EXECUTADO)

ITAMIR LUIS TROMBETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1010729-16.2018.811.0015 INTIMO o EXEQUENTE para em 

quinze dias manifestar sobre Exceção de Pré-Executividade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013090-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013090-69.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007929-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA TESTI DA CRUZ OAB - MT26952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1007929-78.2019.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que a AUTORA impugnasse a contestação. Procedo à 

INTIMAÇÃO das partes para que em quinze dias especifiquem as provas 

que pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004529-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANE CRISTINA GONCALVES (EXECUTADO)

GILVAN DE JESUS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1004529-90;2018.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico, eu Oficial de Justiça deste Juízo abaixo 

assinado que, em cumprimento ao respeitável mandado do M. M. DR. JUIZ 

DE DIREITO DA 4ª CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, extraído dos autos 

da ação nº 1004529-90.2018, entre às partes LOTEADORA AÇAÍ S/A 

LTDA., em desfavor do SR. GILVAN DE JESUS SANTOS e JUCIANE 

CRISTINA GONÇALVES, e ai sendo, após três diligencias ao endereço, 

somente no dia 06/11/19, consegui proceder pessoalmente à CITAÇÃO do 

SR. GILVAN DE JESUS SANTOS, para que, de acordo com a lei, quitar o 

debito constante e mencionado em juízo, no prazo de lei, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem, para a satisfação integral 

do pedido. Ficando de tudo bem ciente, exarou no mandado seu aceite e 

recebeu a contrafé. Quero constar que; o executado citado afirmou não 

saber informar a atual localização da Sr. Juciane, pois, após a separação 

a referida senhora se mudou, inclusive já casou de novo, segundo o 

executado. Apesar da informação recebida, retive mandado um pouco 

mais em meu poder, na tentativa de localizar a outra executada, mas 

infelizmente não logrei êxito, motivo pelo qual, devolvo o respeitável 

mandado em cartório. O referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002372-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002372-18.2016.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o(s) EXECUTADO(S) efetuasse(m) o 

pagamento do débito, bem como sem que embargasse(m) a presente 

ação. Procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo dias juntar 

cálculo atualizado do débito, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008962-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDI APARECIDA AZEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M . M . DIAS MOREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO COSTA DE SOUZA OAB - MT7630/O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008962-40.2018.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse sobre embargos 

monitórios apresentados. Procedo à INTIMAÇÃO das partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004094-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (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))

 

PROCESSO PJE 1004094-82.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007443-93.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO HERMAN BOBADILHA (REU)

ANDRE LUCIANO BARBOSA (REU)

 

PROCESSO PJE 1007443-93.2019.811.0015 Abro vistas para a Defensoria 

Pública para manifestar sobre correspondências devolvidas dos 

REQUERIDOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008721-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008721-32.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006316-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFINA PETINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006316-23.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005996-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005996-70.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014784-73.2019.8.11.0015

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:

FILOMENA APARECIDA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE INTIMAÇÃO da parte autora para em cinco dias manifestar 

sobre certidão do oficial de Justiça, que segue abaixo transcrita: 

"CERTIFICO em cumprimento ao respeitável mandado, que DILIGENCIEI até 

a rua das Azaléias, 3688, Jardim das Violetas, e aí sendo deixei de 

PROCEDER à busca e apreensão do bem descrito, porque até a presente 

data não foi possível localizar o bem objeto do mandado. Também não 

houve manifestação do autor quanto a possíveis novos endereços. Diante 

do exposto, devolvo o r. mandado para as providências. O referido é 

verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-56.2020.8.11.0015

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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000692-56.2020.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014382-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA (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))

 

PROCESSO PJE 1014382-89.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014694-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. R. (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1014694-65.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro 

Segrillo que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos 

supra, compareci no endereço constante no mandado: Avenida dos 

Jacarandás nº. 356; Bairro: Jardim Jacarandás, no Município e Comarca 

de Sinop/MT e lá estando, não encontrei o bem objeto desta busca e 

apreensão e nem a Parte Requerida Aarão Dias Raiol. No local estive em 

contato com familiares da Sra. Vitória, que informaram ali estarem 

residindo e morando atualmente, que o Imóvel é de Propriedade do Sr. 

Divelcino e ainda, que não conhecem e nem sabem informações a respeito 

da Parte Requerida e nem do bem objeto desta busca; Desta forma: NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E A APREENSÃO DO BEM INDICADO 

NO MANDADO, NEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AarãoDias Raiol; 

Diante do exposto, devolvo o presente mandado para as devidas 

providências. Dou Fé."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008816-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008816-62.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015444-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015444-67.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000855-36.2020.8.11.0015

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:

JAIME GILBERTO REDMANN (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000855-36.2020.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA procedesse ao 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Nos termos da legislação 

vigente, procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo dias dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006789-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006789-09.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004716-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENEU JACOB LERNER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA MACIEL ESCOBAR OAB - MT0016695A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004716-98.2018.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013791-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO PJE 1013791-98.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico e dou fé, eu, ERONI DA LUZ, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz 

de Direito da Quarta Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, dirigi-me ao 

endereço fornecido no r. mandado, sito na Rua das Caviúnas, 2644, Bairro 

Jardim Maringá, Sinop/MT, porém não logrei êxito em encontrar o 

REQUERIDO no endereço. Registe-se que diligenciei por várias vezes, em 

dois períodos ou até mais por dia, naquele endereço e nunca fui atendido. 

Em uma única vez, percebi que havia alguém na casa, porém não atendeu. 

Usei de várias formas para chamar quem estava dentro da residência, tais 

com, bati palmas, bati no portão, bati no muro, olhei por baixo do portão e 

nada de alguém atender. Registre-se ainda, que o interfone está sempre 

desligado. Ante o exposto, DEIXEI de dar cabal cumprimento ao mandado e 

o devolvo em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou 

fé."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011155-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR FRANCISCO ZAPPANI (REU)

ANTONIO CARLOS BIANCHIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011155-28.2018.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006092-22.2018.8.11.0015

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:

MARLON HENRIQUE ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006092-22.2018.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes nos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011350-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY REZENDE RODRIGUES (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 no item 3 da certidão de Id. 19347811, 

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.” Nos termos da legislação vigente e considerando a 

entrada em vigor da 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 

FELIZ NATAL/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 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOVENTINA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30178059, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDORINO ROSA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30188452, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000221-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30355266, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000860-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30154088 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30170569, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010851-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANDRADE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WALKER BOHNENBERGER (REQUERIDO)

ANA PAULA WALKER BOHNENBERGER PORTO (REQUERIDO)

EDSON BENEDITO GARCIA (REQUERIDO)

FRANCISCO BOHNENBERGER (REQUERIDO)

ALLAN RICARDO GUIMARAES PORTO (REQUERIDO)

DULCE MARIA WALKER BOHNENBERGER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS OAB - MT19757/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA audiência de conciliação REDESIGNADA para o dia 

29/10/2020, às 15:15 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILOCA BEILKE BAZZI (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30180430, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDORINO ROSA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 03065329, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000854-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30230906, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30254440, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015199-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, INTIMO as partes para que em quinze 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, 

manifestem se tem interesse na realização da audiência de conciliação. 

Sinop-MT, 22 de abril de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora 

judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HESTELINA CORREIA DA SILVA (AUTOR)

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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30940267, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA PEREIRA DE SOUZA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30481349, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008591-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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KEILA FORATINE BAZAN DOS SANTOS (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:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA da audiência de conciliação para o dia 

29/10/2020 às 16:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Laura Joanir Costa Leite Rondon Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015309-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBE SOARES MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA REDESIGNAÇÃO da audiência de 

conciliação para o dia 29/10/2020, às 16:45 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local, em virtude das medidas de 

prevenção ao COVID-19.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO SOUZA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 31113771, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007656-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO SEVERIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DA DESIGNAÇÃO da audiência de conciliação 

para o dia 05/11/2020, às 13:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do 

CEJUSC, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007656-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO SEVERIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que cientifique a parte 

autora - NIVALDO SEVERIANO DE OLIVEIRA - da audiência de conciliação 

designada para o dia 05/11/2020, às 13:45 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local, visto que NÃO FOI possível a 

expedição de carta de intimação para o autor porque o endereço 

constante na petição inicial está INCOMPLETO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001417-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30927184, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011637-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30643791, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003461-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERRAZ VAZQUEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO VIEIRA DOS SANTOS (REU)

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (REU)

CE & DOS SANTOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMO o advogado da parte autora da DESIGNAÇÃO de audiência de 

conciliação para o dia 05/11/2020, às 13:00 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015225-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO EMANUEL DAMBROS ZANKOSKI (EXECUTADO)

LUCILENE ZANKOSKI (EXECUTADO)

SOLOFORTE ADUBOS E SEMENTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da Certidão do Oficial de Justiça, conforme ID 30240584, 

bem como no mesmo prazo recolha as diligências, para expedição de 

novo mandado

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010423-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA DOMBROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 05/11/2020, às 14:30 horas, a ser realizada pela conciliadora 

do CEJUSC, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008260-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FACILITA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS USADOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARIA ALVARENGA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolha o preparo da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de 

Governador Valadares / MG, conforme solicitado no ID 29846152.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015455-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30235608, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000613-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BONIFACIO MORESCO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30438196, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000220-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30178074, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009802-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA PARA O DIA 05/11/2020, ÀS 15:15 HORAS, a ser realizada 

pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010273-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE FIGUEIRO PALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-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))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 30637249, 

foi protocolada no prazo legal. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO a PARTE AUTORA para que apresente Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013128-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA JORGE PREGUICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ANTONIO AMORIM DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que as CONTESTAÇÕES apresentadas por meio dos IDs 

30596978 e 30600337, foram protocoladas no prazo legal. Assim, nos 

termos da legislação vigente, INTIMO a PARTE AUTORA para que 

apresente Impugnação às Contestações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013059-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KOTHE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013059-49.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96614 Nr: 3629-76.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VINCENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 374/375). Entretanto, não efetuou o 

pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 391) em 

nome do executado MARCELO VINCENZI – CPF nº 867.308.271-49, até o 

limite do crédito exequendo de R$ (210.301,10 – duzentos e dez mil 

trezentos e um reais e dez centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188878 Nr: 10181-81.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSÉ FABIANE, TERESINHA DAL 

MASO FABIANE, MADEIREIRA FABIANE LTDA, MARLENE LETTRARI 

FABIANE, JAQUELINE TEREZINHA FABIANE, ELIS REGINA FABIANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56.780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intime-se o banco requerente a apresentar os extratos bancários, 

comprovando a liberação dos valores cobrados na conta bancária dos 

requeridos, com a especificação dos serviços contratados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, intimem-se os requeridos a se manifestarem, no prazo de dez dias, 

e voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189042 Nr: 10351-53.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONICONTRO & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PEREIRA NEVES, RITA COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:MT - 8196 / O

 Julgo improcedente o pedido de condenação à multa contratual, ante a 

inexistência de previsão no contrato. Deixo de determinar a reintegração 

de posse, conforme requerido na inicial, conforme consta da 

fundamentação desta decisão. Considerando que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil de 2015.Transitada esta em julgado, pagas as 

custas processuais, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225069 Nr: 2783-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR TESTA, JANDIR TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA CORREA POTT, SANDRA 

APARECIDA CORREA, ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Isto posto, reconheço a perda do objeto do pedido de despejo, homologo 

a desistência do pedido de indenização pelos danos causados ao bem 

imóvel, objeto do arrendamento, e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

condenação dos requeridos ao pagamento dos aluguéis do arrendamento, 

período compreendido entre abril de 2013 a novembro de 2017, devendo 

ser abatidos os pagamentos parciais, conforme demonstrativo juntado 

com a inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, 

acrescidos de juros moratórios, desde o vencimento de cada parcela (art. 

397). Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento da multa contratual de 

20% (vinte por cento), sobre o valor do débito.Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.Transitada esta 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248129 Nr: 17178-12.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.J. DE OLIVEIRA ME, HERISANE JOSE DE 

OLIVEIRA, MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A, DANIEL ELIAS DA 

COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126, 

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/MT, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013

 Diante do exposto, com relação à lide principal, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, 

ao pagamento de R$64.835,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e 

cinco reais), a título de danos materiais, cujo valor deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, desde 

a data do prejuízo (14/12/2014). Condeno os requeridos ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil. 

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a lide secundária e condeno os 

denunciantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios devidos à denunciada, que arbitro em 10% 
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(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265753 Nr: 6936-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA FRANCISCA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - 

OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 [...] Esse fato, entretanto, não obsta a atuação da Defensoria Pública, de 

modo que rejeito a alegação de irregularidade nesse sentido.A preliminar 

de ilegitimidade passiva não merece prosperar, haja vista que a 

requerida/embargante assinou no verso das cártulas, com o que, assumiu 

a posição de garantidora da obrigação[...]Assim, inverto o ônus da prova, 

de modo que a requerente/embargada deve comprovar que não praticou 

taxa de juros que são permitidas apenas às instituições 

financeiras.Considerando que a requerente/embargada confirma que 

pagou débitos da requerida e “descontou” cheques, adiantando-lhe 

valores, fixo os pontos controvertidos: 1) qual a taxa de juros exigida pela 

requerente/embargada; 2) qual o valor original do débito, incluindo os dois 

processos, e a que ele se refere: 3) se a dívida exigida neste processo 

está sendo cobrada no processo em apenso.As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).Defiro a produção de prova oral (depoimento das partes e 

oitiva de testemunhas.Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26/08/2020, às 14h, frisando que o rol de testemunhas deverá ser 

indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do 

CPC/2015.Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015).A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015).Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem 

depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, 

CPC/2015).Sinop/MT, GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266126 Nr: 7158-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SOL DE VERÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Tendo em vista que o presente feito foi apensado ao processo código n. 

265753, ante a alegação de conexão entre ambos e, considerando que 

aquele feito está na fase de instrução probatória, aguarde-se para 

julgamento conjunto.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 232043 Nr: 6894-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA PINHALÃO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARTINS DA CRUZ, DIÓRGENE 

SOUZA ARAUJO, ANTONIO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:MT19.528/O, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3099, 

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114, MARCO AURÉLIO 

FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Depreende-se dos autos que há indicativo de tensão social no local do 

imóvel rural em litígio, notadamente diante da informação de que houve 

reunião de representantes de entidades locais juntamente com civis, no 

município de Santa Carmem/MT, cuja pauta foi a reforma agrária da aludida 

urbe, com comparecimento de aproximadamente mil pessoas e, conforme 

alegação das próprias partes, um dos assuntos debatidos na reunião foi a 

possível desapropriação do imóvel rural em litígio, sendo tal notícia, 

inclusive, veiculada nos meios de comunicação. Ademais, não se pode 

olvidar a existência de pretensão de desapropriação do imóvel, tendo em 

vista a tramitação de processo administrativo no INCRA, consoante 

manifestação do referido órgão, às fls. 225.Tal situação remete à 

conclusão de que a competência para o julgamento da causa é da Vara 

Especializada em Direito Agrário, em Cuiabá/MT, cuja competência é assim 

definida pelo Provimento n.º 004/2008/CM: “(...)Deste modo, faculto a 

manifestação das partes, no prazo de dez dias, a respeito da competência 

da Vara Especializada em Direito Agrário para o processamento e 

julgamento da causa.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9011 Nr: 212-43.1993.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSI MARY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ERARDI FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, ROBSON KELM GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 Código n.º 9011

Diante da informação de fls. 779, oficie-se à MTPREV – Mato Grosso 

Previdência, determinando a penhora do valor correspondente a 30% 

(trinta por cento) dos proventos do executado, quantia que deve ser 

depositada mensalmente em conta judicial até o limite do débito, que 

deverá constar do ofício, conforme determinado às fls. 740.

 Outrossim, diante da decisão proferida do Recurso Especial n.º 

1.829.581, foi estendida a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a 

matrícula n.º 35.270, do CRI de Sinop/MT à totalidade do bem, consoante 

fls. 783/789. Deste modo, tal bem se tornou impenhorável, razão pela qual, 

não há que se falar em expedição de termo penhora e registro às margens 

da matrícula do imóvel.

 Intime-se a parte exequente a promover regular prosseguimento ao feito, 

no prazo de dez dias, devendo, inclusive, aportar demonstrativo de débito 

atualizado aos autos, indicando o montante já levantado para pagamento 

parcial do débito (fls. 729/730).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129919 Nr: 9134-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171

 Código nº 129919

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta por BANCO BRADESCO S/A 
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em face de ENERGY CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e ELIZABETE 

GERALDINI DAL BOSCO, na qual as partes se compuseram 

amigavelmente, postulando pela homologação da avença e suspensão da 

ação até o término do prazo de obrigação, nos termos do acordo de fls. 

227/229.

As partes foram intimadas a providenciarem a assinatura da empresa 

executada no acordo, sob pena de não homologação em relação à mesma 

(fls. 243245), mas quedaram-se inertes.

 Às fls. 247/249, o antigo patrono do exequente e seu atual procurador 

informaram que os honorários sucumbenciais devem ser direcionados ao 

atual advogado, diante da tratativa realizada entre ambos.

 DECIDO.

HOMOLOGO o acordo formulado às fls. 227/229, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, apenas em relação ao exequente e a executada 

Elizabete Geraldini Dal Bosco, haja vista que a outra executada não 

participou da avença e, portanto, não pode ser compelida a adimplir a 

obrigação da forma avençada. Determino a suspensão da execução até a 

data aprazada para o pagamento da última parcela informado no referido 

acordo, conforme requerido.

 Diante da manifestação de fls. 247/249, determino que os honorários de 

sucumbência sejam pagos aos atuais patronos do exequente.

 Por oportuno, determino o levantamento dos valores vinculados aos autos 

em favor da executada Elizabete Geraldini Dal Bosco, em conta bancária a 

ser informada pela parte, consoante requerido pelo exequente no petitório 

de fls. 241.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012024-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSEANE CONCEICAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1012024-54.2019.8.11.0015 Verifico que a 

executada foi devidamente citada (ID: 25535563), deixando transcorrer 

prazo sem efetuar o pagamento do débito ou opor Embargos. Assim, no Id. 

27237390, a exequente requer a penhora dos direitos aquisitivos que a 

executada possui sobre os bens imóveis objetos do contrato de compra e 

venda executado (ID: 24067263). De acordo com o artigo 835, inciso XII, 

do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos 

aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, pois possuem 

expressão econômica. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 

DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 

1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação 

fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à 

constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual 

Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não 

provido.” (TJ-DF 07180527020198070000 DF 0718052-70.2019.8.07.0000, 

Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, Data de Julgamento: 

20/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/12/2019. Pág.: Sem página Cadastrada.) Assim, defiro o requerimento 

de Id. 27237390, de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da 

promessa de compra realizada entre as partes. Lavre-se o termo de 

penhora. Após, intime-se a parte executada da penhora e da sua 

condição de depositária. Em seguida, providencie-se a avaliação. 

Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006930-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1006930-28.2019.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 20098662), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007407-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT8677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007407-22.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de 

JOSIANE MENDES. No Id. 12306501, as partes firmaram acordo, o qual foi 

devidamente homologado (ID: 14186445), suspendendo o feito até o 

cumprimento do acordo. No Id. 26421488, o exequente informou a 

adimplência da executada com relação ao acordo, requerendo a extinção 

do processo. DECIDO. Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de 

mérito. Transitada esta em julgado, pagas as custas pela executada, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013389-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA SIMIONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1013389-17.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 26410156. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1013389-17.2017.8.11.0015 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por HELENA MARIA 

SIMIONATO em face de BANCO PAN S.A. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. Ficam as 

partes dispensadas das custas remanescentes, nos termos do art. 90, 

§3º, do CPC. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013752-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1013752-04.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por ITAÚ 

UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIR alegando que a parte requerida firmou o 

contrato nº 101722171, para pagamento em 80 (oitenta) parcelas, tendo 

como garantia a alienação fiduciária do veículo modelo POLO 1.6, ano 

2004/2005, placa HCC-1056, chassi 9BWHB09N05P008597. Aduz que a 

parte requerida se tornou inadimplente, razão pela qual pugnou, 

liminarmente, pela busca e apreensão do bem. Com a inicial, vieram os 

documentos de Id. 11218187. A busca e apreensão foi deferida 

liminarmente, no Id. 12593799. O veículo foi apreendido e depositado em 

mãos do depositário indicado pela parte autora (ID: 26273571). A parte 

requerida, devidamente citada (ID: 26273571), não contestou o pedido, 

nem quitou o débito, conforme certidão de Id. 31280996. DECIDO A parte 

requerida, embora tenha sido devidamente citada (ID: 26273571), deixou 

de contestar o pedido no prazo legal, conforme certidão de Id. 31280996. 

Assim, incidem os efeitos da revelia a que se refere o artigo 344 do 

Código de Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado da lide, na 

forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do mesmo diploma legal. 

Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes efeitos: a) presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial; b) 

desnecessidade de o revel ser intimado dos atos processuais 

subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo contrato 

de financiamento, em que a parte requerida se obrigou ao pagamento de 

80 (oitenta) parcelas mensais. Consta do referido contrato que, em 

garantia do débito, a parte requerida alienou fiduciariamente em favor da 

parte autora o veículo descrito na inicial. Observo, ainda, que a parte 

autora comprovou a mora da parte requerida, consubstanciada no 

protesto de título de Id. 11218342. Desta forma, o inadimplemento 

contratual acarreta a 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. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, 

veículo modelo POLO 1.6, ano 2004/2005, placa HCC-1056, chassi 

9BWHB09N05P008597– RENAVAM: 00838256589, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em 

julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004609-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA KLEINHANS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1004609-83.2020.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 31390149. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1004609-83.2020.8.11.0015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida 

por MARCIA REGINA KLEINHANS em face de ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006152-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (REQUERIDO)

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: 

1006152-29.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

22275183). 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, expeça-se o necessário e arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 15 de abril de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012318-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

F. A. B. (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: 

1012318-09.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes durante 

audiência (Id. 28798847). 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, ante a gratuidade da justiça, que ora defiro 

em favor da parte requerida. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
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observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005383-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. A. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o membro do Ministério Público, bem como os advogados da parte 

requerida para se manifestarem nos autos, mais precisamente em relação 

ao ofício e documentos de ID n. 31361107 e 31361108, no prazo de 30 

(trinta) e 15 (quinze) dias, respectivamente. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000200-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. B. P. (EXEQUENTE)

H. L. B. P. (EXEQUENTE)

R. B. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1000200-35.2018.8.11.0015 Vistos. 1. Trata-se de execução de alimentos 

promovida por Marcos Henrique Batista Procópio e Heitor Luís Batista 

Procópio, devidamente representados por sua genitora, Rosimeire Batista 

da Silva, em face de Marcos Luís Procópio, todos qualificados nos autos, 

visando o percebimento da pensão alimentícia incidente sobre o décimo 

terceiro salário do genitor do ano de 2017. Conforme decisão de Id. 

12500260, foi determinada a citação do devedor para efetuar o pagamento 

das prestações da obrigação alimentar vencidas, no prazo de três dias, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do art. 528 do CPC. O 

executado apresentou a justificativa de Id. 14420794, sustentando a 

inexigibilidade do débito, vez que as verbas referentes ao décimo terceiro 

salário não foram convencionadas no acordo em que regulou a prestação 

alimentícia aos menores, sendo que a genitora buscaria tal valor para 

custear outros gastos, bem como houve suposto parecer do ente 

empregador (Estado de Mato Grosso), dando conta da inviabilidade do 

desconto sobre o décimo terceiro, além disto assevera que vem arcando 

com outras despesas dos menores, tais como escola e pagamento de 

plano de saúde e odontológico, de modo que pugna por eventual 

compensação. Por fim, relata que realizou aniversário no dia 10 do mês de 

outubro, motivo pela qual a gratificação natalina se deu no citado mês, e 

não em dezembro, sendo que a requerida ajuizou demanda executiva dia 

12 de janeiro, restando, portanto caducada para prosseguimento pelo rito 

da prisão. Juntou documentos. O Ministério Público pugnou pela intimação 

do executado para pagamento do débito alimentar em atraso (Id. 

16914038). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A primeira 

questão controvertida nos autos reside em saber se as verbas relativas 

ao décimo terceiro salário do genitor devem ou não incidir sobre a pensão 

alimentícia paga aos filhos menores. Pois bem. Primordialmente, convém 

anotar o termo empregado pelas partes quando pactuaram os alimentos 

em favor da prole em comum. Consta do título executivo a seguinte 

redação: As partes ajustam que o genitor pagará a título de pensão 

alimentícia para os filhos menores a quantia de R$3.226,49 (três mil 

duzentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) o equivalente a 

30% do salário líquido mensal do solicitante. Sendo pago 15% para cada 

filho menor (id 14420835 e 11326936). Pela leitura acima, tem-se 

nitidamente que a pensão alimentícia se refere a 30% do salário líquido 

mensal do genitor. Sobre a incidência ou não da pensão em décimo 

terceiro, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o tema repetitivo 

nº 192, foi apaziguada a mencionada possibilidade. Ainda, em 

prosseguimento, quando omisso o acordo, o STJ vem decidindo que 

somente há de ser excluído o décimo terceiro da base de cálculo quando 

as partes expressamente se manifestaram no pacto afastando a inclusão 

e, desde que o termo empregado para fixação dos alimentos seja em 

percentuais sobre "vencimento", "salário", "rendimento", "provento", entre 

outros ad valorem. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. Desde 

que não haja disposição transacional ou judicial em sentido contrário, o 

décimo terceiro salário não compõe a base de cálculo da pensão 

alimentícia quando esta é estabelecida em valor fixo. Isso porque os 

alimentos arbitrados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa 

daqueles arbitrados em percentuais sobre "vencimento", "salário", 

"rendimento", "provento", entre outros ad valorem. No primeiro caso, a 

dívida consolida-se com a fixação do valor e periodicidade em que deve 

ser paga, não se levando em consideração nenhuma outra base de 

cálculo, desde que não haja disposição transacional ou judicial em sentido 

contrário (REsp 1.091.095-RJ, Quarta Turma, DJe 25/4/2013). REsp 

1.332.808-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/12/2014). 

Nesta mesma linha de raciocínio vem decidindo outros Tribunais: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA 

DOS ALIMENTOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. Por se tratar de 

verbas obrigatórias e permanentes a todos os assalariados, incorporadas 

à remuneração destes, a pensão alimentícia incide sobre o 13º salário. 

Não tendo sido excluído, do acordo, as parcelas recebidas a título de 

décimo terceiro salário, os alimentos devem incidir sobre tal montante por 

se tratar de verba remuneratória e indenizatória. Sentença desconstituía. 

Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70038414694, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 

30-06-2011) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. 

Decisão que indeferiu pedido de incidência dos alimentos sobre o décimo 

terceiro. Inconformismo da alimentada. Décimo terceiro incorpora-se à 

remuneração do trabalhador e está compreendido na expressão 

"rendimentos líquidos". Entendimento consolidado no julgamento do 

recurso repetitivo 1106654/RJ pelo STJ. Recurso provido. (TJSP; Agravo 

de Instrumento 2002705-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; 

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 

1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de 

Registro: 26/03/2020) (grifos do autor) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

Cumprimento de sentença – Alimentos – Filha maior – Alimentante que, a 

despeito de trabalhar com registro em dois empregos, teve descontados 

os alimentos da remuneração percebida em apenas um deles – Execução 

que versa sobre essa diferença – Impugnação ofertada pelo devedor 

rejeitada – Insurgência deste último – Acolhimento em parte – Obrigação 

alimentar que foi estabelecida em 30% dos rendimentos líquidos do 

alimentante em favor das duas filhas – Cumprimento de sentença intentado 

por apenas uma delas – Obrigação que, diante da ausência de previsão 

expressa no título executivo de que seria intuitu familiae, deve ser 

compreendida como divisível, não socorrendo à agravada o alegado direito 

de acrescer a parcela da irmã – Alimentos que, portanto, correspondem a 

15% dos rendimentos líquidos do agravante, em relação à agravada – 

Débito exequendo que deve ser recalculado – Alegação do alimentante de 

que houve desconto a maior de alimentos por uma das suas 

empregadoras (33% do seu salário líquido, ao invés de 30%) – Pedido, 

diante disso, de compensação – Impossibilidade – Agravante que sempre 

teve conhecimento do valor dos descontos, o que poderia ser constatado 

por mera conferência de holerites, e nunca manifestou qualquer 

insurgência perante sua empregadora – Pagamentos, portanto, realizados 

por mera liberalidade – Compensação indevida, ante o atributo da 

irrepetibilidade dos alimentos – Pretensão do genitor, ainda, de exclusão 

da base de cálculo dos alimentos do terço de férias, das horas extras 
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habituais e das gratificações – Impossibilidade – Jurisprudência assente 

no sentido de que tais verbas têm natureza salarial – Omissão do título 

executivo judicial acerca da composição da base de cálculo dos alimentos, 

que não afasta a inclusão das verbas em questão – Decisão reformada – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2166132-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 

6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019) (grifos nossos) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ERROR IN 

PROCEDENDO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA 

FAMÍLIA E CAPACIDADE ECONÔMICA DA GENITORA. NÃO INFLUÊNCIA. 

NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO 

ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE 

REDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS. DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.1. Não há que se falar 

em error in procedendo quando a sentença foi prolatada dentro dos 

ditames legais, com a análise minuciosa das provas dos autos e 

concluindo pela ausência de motivos para a redução dos alimentos 

pleiteados, observada a condição do alimentante, suas possibilidades e 

proporcionalidade, conforme os parâmetros estabelecidos na petição 

inicial.2. A obrigação de prestar alimentos aos filhos menores deriva do 

poder/dever familiar.3. Os alimentos devem ser fixados pelo critério da 

proporcionalidade, considerando as necessidades dos alimentandos e os 

recursos financeiros do alimentante. Inexistindo qualquer alteração na 

situação financeira do alimentante, devem ser mantidos.4. É consabido 

que a manutenção dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores, 

porém, não é razoável a utilização desse argumento para solicitar a 

diminuição da pensão, sobrecarregando a mãe. A pensão alimentícia, 

devida pelo genitor aos filhos, não é influenciada pela modificação da 

condição financeira da mãe, pois que o vínculo é entre alimentandos e 

alimentante. 5. Os alimentos devem incidir sobre o 13º salário, tendo em 

vista que o valor recebido a este título integra a remuneração do 

assalariado. O fato de o acordo original não ter feito referência à 

incidência sobre o 13º salário do alimentante, não significa sua exclusão. 

Ao contrário: conforme jurisprudência dominante, independentemente de 

menção expressa no ajuste, a verba alimentar incide sobre o décimo 

terceiro salário. Para que não houvesse a incidência é que deveria ter 

havido expressa menção, o que não ocorreu no caso sob análise.6. "O 

tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários advocatícios fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal" (art. 85, § 11, do CPC), in casu, destaca-se a suspensão da 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98, CPC.APELAÇÃO CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0032877-68.2016.8.09.0175, Rel. 

ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2019, DJe de 

13/06/2019) (grifos nossos) Destarte, levando-se em conta que as partes 

pactuaram 30% do salário líquido do genitor, a pensão alimentícia da prole 

em comum incide, ainda, sobre o décimo terceiro. Segundo ponto 

controvertido é eventual compensação da verba perquirida em razão do 

pagamento de despesas extraordinárias dos menores pelo genitor ou 

ainda, de despesas que deveriam ter sido contempladas pela pensão 

alimentícia paga mensalmente e não foram. No que se refere ao alegado 

cumprimento satisfatório da obrigação alimentar em razão da prestação de 

assistência material, consistente no pagamento de plano odontológico, 

mensalidade escolar e plano de saúde, imperioso aquilatar se, em 

execução de alimentos, a dedução de despesas pagas in natura da 

pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto 

no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação do crédito 

alimentar. Em regra, não se admite a compensação de alimentos fixados 

em pecúnia com aqueles pagos in natura, devendo ser considerado como 

mera liberalidade eventual despesa paga de forma diferente da estipulada 

pelo juízo. Por outro lado, deve-se ponderar que o princípio da não 

compensação do crédito alimentar não é absoluto e, conforme alerta a 

doutrina, "deve ser aplicado ponderadamente, para que dele não resulte 

enriquecimento sem causa da parte do beneficiário". Sob o prisma da 

vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código 

Civil, o STJ vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da 

incompensabilidade dos alimentos. Nesta exceção incluem-se as 

situações de custeio direto de despesas de natureza alimentar, 

comprovadamente feitas em prol do beneficiário, tais como educação, 

habitação e saúde. Nessas hipóteses, não há falar em mera liberalidade 

do alimentante, mas de cumprimento efetivo, ainda que parcial, da 

obrigação alimentar, com o atendimento de necessidades essenciais do 

alimentado, que certamente teriam de ser suportadas pela pensão mensal 

fixada em pecúnia. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN 

NATURA". POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXA DE 

CONDOMÍNIO E IPTU DO IMÓVEL ONDE RESIDIA O ALIMENTADO. 

DESPESAS ESSENCIAIS. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. 1. Controvérsia em 

torno da possibilidade, em sede de execução de alimentos, de serem 

deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as 

despesas pagas "in natura" referentes a aluguel, condomínio e IPTU do 

imóvel onde residia o exequente. 2. Esta Corte Superior de Justiça, sob o 

prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, vem admitindo, 

excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos 

alimentos. Precedentes. 3. Tratando-se de custeio direto de despesas de 

natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, 

possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o 

executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento 

indevido do credor. 4. No caso, o alimentante contribuiu por cerca de dois 

anos, de forma efetiva, para o atendimento de despesa incluída na 

finalidade da pensão alimentícia, viabilizando a continuidade da moradia do 

alimentado. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1501992/RJ, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/03/2018, DJe 20/04/2018) DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. 

NECESSIDADE. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. OUTRAS VERBAS. 

CARÁTER EXCEPCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se admite a compensação de 

dívida alimentar fixada judicialmente com alimentos pagos in natura e por 

mera liberalidade do alimentante. 2. Em casos excepcionais, a regra geral 

deve ser afastada de forma a evitar o enriquecimento sem causa do 

credor de alimentos. Precedentes. 3. Hipótese em que o devedor dos 

alimentos pagou as cotas de condomínio e IPTU de imóvel de sua 

propriedade e no qual residem gratuitamente os alimentandos, obrigação 

esta que, segundo a compreensão das instâncias do origem, com base 

nas provas dos autos, deveria ter sido adimplida pelos ocupantes do bem. 

4. No âmbito do recurso especial, é vedado o reexame das provas dos 

autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido. (AgInt nos 

EDcl no REsp 1577110/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

08/05/2018, DJe 01/08/2018) No caso, compulsando o material cognitivo 

amealhado ao feito, extrai-se que os recibos carreados ao id 14420900 

dão conta que o genitor pagou as mensalidades escolares dos menores 

referentes aos meses de janeiro e abril do ano de 2017. Ainda, consta 

recibo ao id 14420916, dando conta de pagamento de plano odontológico 

dos menores pelo requerido, referente aos meses de agosto, abril e 

janeiro do ano de 2017, mais pagamentos do plano de saúde dos menores, 

nos meses de abril e agosto de 2017. Tais despesas seriam suportadas 

pela genitora com o pagamento ordinário da prestação alimentícia, 

corroborado pelo acordo de id 14420835 – pág. 05, onde pactuaram as 

partes que as despesas com moradia, alimentação, saúde e educação 

dos filhos seriam custeadas com o valor da pensão alimentícia 

estabelecida, desta forma, tais despesas devem ser compensadas do 

valor devido pelo executado referente à pensão alimentícia incidente sobre 

o décimo terceiro, ora vindicada. Terceiro ponto em questão cinge-se ao 

rito perseguido, posto que a parte exequente visa o percebimento do 

décimo terceiro do executado referente ao ano de 2017. Todavia, o 

executado teria recebido sua gratificação natalina em outubro do citado 

ano, tendo em vista que faz aniversário no citado mês e trata-se de 

servidor público estadual, ao passo que o feito executivo foi ajuizado dia 

doze de janeiro de 2018, de modo que a prestação na qual recai o rito da 

coação pessoal se refere às vencidas dia 10 de janeiro, 10 de dezembro 

e 10 de novembro, razão pela qual não há que se falar em decretação de 

sua prisão. Perscrutando o conjunto fático probatório, observa-se pelo 

documento de id 14420946, que de fato o executado aufere sua 

gratificação natalina no mês de outubro, sendo que a exequente ajuizou 

medida de execução dois dias após o prazo máximo para ajuizamento da 

cobrança pelo rito indicado na petição inicial, conforme pontua o artigo 

528, parágrafo 7º, do CPC, isto, levando-se em consideração a data 

acordada para pagamento como sendo todo dia dez de cada mês (id 

14420835 - Pág. 4). 3. Ante o exposto, intime-se a parte exequente, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito, apresente o 
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demonstrativo discriminado e atualizado do débito, com a compensação 

determinada acima (ids 14420900, 14420916, 14420930), ou seja, indique 

o valor da prestação alimentar vencida, abatendo-se o montante de 

R$519,20, mais R$519,20, referentes às mensalidades escolares de 

janeiro e abril do ano de 2017 do filho Marcos; deduzirá, ainda R$463,20, e 

R$463,20, concernentes às mensalidades escolares dos meses de abril e 

janeiro do ano de 2017 do filho Heitor. Descontará, também, o plano dental 

dos menores alusivos aos meses de janeiro, agosto e abril de 2017, nos 

valores respectivos de R$75,00, R$79,80, mais R$ 79,80 e, por fim, 

abaterá o plano de saúde da prole em comum, pagos pelo executado em 

abril e agosto do ano de 2017, no valor respectivo de R$459,12, e 

R$406,52, todos com correção monetária a contar do efetivo desembolso. 

4. No mesmo prazo e sanção do item anterior, a parte exequente deverá 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito. 5. No mais, oficie-se o 

empregador do executado para que insira no desconto em folha, também, 

o valor dos alimentos devidos à prole sobre sua gratificação natalina. 6. 

Em seguida, ao Ministério Público e, após, conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008768-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. F. S. M. (REPRESENTADO)

P. H. S. M. (REPRESENTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE ID 

29665825. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos termos da 

Portaria Conjunta 249/2020/TJMT, alterada parcialmente pela Portaria 

Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008768-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. F. S. M. (REPRESENTADO)

P. H. S. M. (REPRESENTADO)

 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO(A) 

ADVOGADO(A) CONSTITUÍDO(A), ACERCA DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO DE ID 29665825. Obs.: Os prazos processuais estão 

suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020/TJMT, alterada 

parcialmente pela Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado 

tempestivo os atos praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 

218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012780-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA CONTESTAÇÃO JUNTADA NO ID. 

30675542, PODENDO, CASO QUEIRA, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão 

suspensos nos termos da Portaria Conjunta 249/2020/TJMT, alterada 

parcialmente pela Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado 

tempestivo os atos praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 

218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000659-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAMILA BENDER OAB - 021.222.741-66 (REPRESENTANTE)

MARCILENE MARTINS ALVAREZ OAB - MT27303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1000659-66.2020.8.11.0015 Vistos. Trata-se de execução de alimentos 

proposta por Raisson Ricardo Bender Barbosa, representado/assistido 

por sua genitora Jessica Camila Bender, em face de Gustavo Ricardo 

Barbosa, visando ao recebimento do débito alimentar, pelo rito da coação 

pessoal. O executado apresentou justificativa ao Id. 30247793, alegando, 

em síntese, a alteração de sua capacidade financeira, em razão de ter 

outro filho e estar desempregado. Propôs efetuar o pagamento do débito 

alimentar atrasado em três parcelas mensais. A parte exequente requereu 

o prosseguimento do feito, com a rejeição da justificativa e a decretação 

da prisão civil do executado (Id. 30384644), sendo que o Ministério Público 

se manifestou de forma favorável ao pedido (Id. 30490240). É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Cumpre destacar que a justificativa do não pagamento, 

em ação de execução de alimentos, somente deverá ser acolhida em 

situações excepcionalíssimas, quando comprovado o motivo de força 

maior que retirou a possibilidade de pagamento do devedor. A propósito: 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO EXECUTADO E DECRETOU-LHE A 

PRISÃO CIVIL. CABIMENTO DESSA ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAR OS ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE QUE NÃO 

PODE SER ACEITA COMO JUSTIFICATIVA. A DISCUSSÃO ACERCA DAS 

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE QUEM SUPRE OS ALIMENTOS OU DE QUEM 

OS RECEBE NÃO TEM LUGAR NO ÂMBITO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. "Não cabe ser discutida em sede de execução a 

impossibilidade financeira do alimentante em arcar com o valor fixado a 

título de alimentos, havendo instância apropriada para tal. Somente a 

impossibilidade absoluta, decorrente de caso fortuito ou força maior, 

acompanhada de prova cabal e indiscutível, terá o condão de elidir o 

decreto prisional. Agravo desprovido." (AI n. 70016964884, Rel. Desa. 

Maria Berenice Dias, j. em 8-11-2006) ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DO CÁLCULO 

ATUALIZADO DA DÍVIDA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA. 

"Desnecessária a intimação do alimentante acerca dos cálculos 

atualizados da verba alimentar, uma vez que foi citado para pagar a dívida 
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e, em razão disso, possuía conhecimento das conseqüências que lhe 

poderiam advir do inadimplemento." (TJSC, HC n. , de Joinville, Rel. Des. 

Subst. Jaime Luiz Vicari, j. em 20-8-2008) POR OUTRO LADO, NÃO 

CONFIGURADAS A ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO DÉBITO CONSTANTE NO 

MANDADO DE PRISÃO. CÁLCULO DA DÍVIDA QUE, NA HIPÓTESE, 

EMBORA EQUIVOCADO, É POSSÍVEL SER REFEITO E ALCANÇAR O 

VALOR CORRETO, BASTANDO EXCLUIR AS VERBAS INDEVIDAS. "Não 

configura iliquidez e incerteza do título de crédito a desproporção de seu 

valor com o pleiteado no processo de execução, se por simples operação 

aritmética pode-se chegar ao montante exato da dívida." (TJSC, Ap. Cív. n. 

42.478, da Capital, Des. Pedro Manoel Abreu) DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, 

Data de Julgamento: 15/10/2010, Terceira Câmara de Direito Civil) 

(Destacou-se). * “EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. O desemprego e a 

superveniência de outros filhos não servem de justificativa para o 

inadimplemento do débito alimentar. Assim, descabe fazer da execução de 

alimentos uma ação revisional, com o intuito de se dispensar o pagamento 

da verba alimentar em atraso. Apelo provido.” (SEGREDO DE JUSTIÇA). 

(Apelação Cível, Nº 70015772833, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em: 06-09-2006). “In 

casu”, o executado apresentou justificativa alegando a alteração de sua 

capacidade financeira, em razão de ter outro filho e estar desempregado. 

Pois bem, em que pese as alegações do executado, se descontente com o 

patamar dos alimentos fixados no processo de conhecimento, a via 

adequada à rediscussão do binômio necessidade-possibilidade não é a 

executiva, mas sim a revisional. Outrossim, o dever alimentar incumbe a 

ambos genitores e não somente à genitora. De mais a mais, o próprio 

executado reconheceu que se encontra em débito alimentar com sua prole 

e, apesar de apresentar proposta de parcelamento em 3 vezes, não 

demonstrou qualquer depósito, mesmo decorrido quase um mês, não 

demonstrando nos autos qualquer adimplemento efetivo do débito. Diante 

do exposto, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada pelo executado e, 

por conseguinte, DECRETO A PRISÃO CIVIL de Gustavo Ricardo Barbosa 

pelo prazo de 03 (três) meses, ou até que efetue o pagamento integral da 

obrigação. Expeça-se mandado de prisão, que poderá ser suspenso em 

caso de pagamento da totalidade da obrigação, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se 

trata de obrigação de trato sucessivo. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato 

de Notas e de Protestos de Títulos desta Comarca para que proceda ao 

protesto judicial em nome do executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º 

do Código de Processo Civil. Deverá o Oficial de Justiça encarregado do 

cumprimento do mandado e o dirigente do estabelecimento penal 

observarem que, por se tratar de prisão civil, deve o conduzido ser 

recolhido em cela apropriada, ou seja, separadamente de presos em feitos 

criminais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 02 

de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000821-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA FRIGERI PETRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ALENCAR DALDIN RATHIER OAB - PR16994 (ADVOGADO(A))

VALMIR ANTONIO SGARBI OAB - PR38416 (ADVOGADO(A))

ROBSON ALFREDO MASS OAB - PR55684 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALBERTO LUVISON OAB - PR38396 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO PETRI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DOUGLAS ALBERTO LUVISON OAB - PR38396 (ADVOGADO(A))

VALMIR ANTONIO SGARBI OAB - PR38416 (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBSON ALFREDO MASS OAB - PR55684 (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCELO CESAR PETRI (HERDEIRO)

FRANCIELI CRISTINA PETRI (HERDEIRO)

TATIANA PETRI LOPES (HERDEIRO)

HERMES ALENCAR DALDIN RATHIER OAB - PR16994 (ADVOGADO(A))

MIRIAN TEREZINHA PETRI (HERDEIRO)

MARIO AUGUSTO PETRI (HERDEIRO)

SONIA MARA PETRI (HERDEIRO)

 

Em cumprimento a determinação judicial de ID n. 12291593 e 31120482, 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, para no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovarem o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

a fim de citar os herdeiros não representados (Mario Augustro Petri, 

Marcelo César Petri e Tatiana Petri Lopes) e, considerando o domicílio do 

herdeiro André Fernando Petri, deverão comprovar nos autos o 

pagamento da guia para distribuição da respectiva carta precatória. Ainda, 

solicito que, no mesmo prazo, CONFIRMEM o CPF do herdeiro André 

Fernando Petri, uma vez que está incorreto. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ARAUJO DO NASCIMENTO OAB - 050.494.714-19 

(REPRESENTANTE)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1002507-25.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 e ss. do CPC. 2. Forte no art. 

513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para que no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da obrigação 

alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da execução e as 

vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 

7º, do Código de Processo Civil. 3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se 

houve manifestação do executado, intimando-se a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Em seguida, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 06 de 

abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES CLEMENTE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: SETOR 02 

Diligência: JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

PROCESSO n. 1000937-67.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.045,00 

ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença, Dissolução]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: MARIA INES 

CLEMENTE DA COSTA, brasileira, divorciada, diarista, portadora da Cédula 

de Identidade RG n.º 20915594-SSP/MT e inscrita no CPF sob n.º 

553.884.939-20, residente e domiciliada na Rua Pariris nº222, bairro Jardim 

Jacarandás, nesta Cidade de Sinop–MT, CEP 78.557-646 telefone (66) 9 

8130-2006 POLO PASSIVO: SEVERINO BATBOSA, brasileiro, divorciado, 

residente e domiciliado na Avenida Sibipirunas, nº 3608, bairro Centro, CEP 

78550-262 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o cumprimento da 

obrigação de fazer consistente na venda do bem e o respectivo 

pagamento à exequente do valor acordado, sob pena de serem adotadas 

as providências necessárias à respectiva alienação judicial com as 

consequências a ela inerentes, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. 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. SINOP, 22 de abril 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014506-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1014506-72.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão, Liminar, 

Regime de Bens Entre os Cônjuges]; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIZ 

CARLOS DOMINGOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALCIONE KELLI POLI 

Impulsiono estes autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO constituído, para tomar ciência 

de decisão id: 31286104. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000905-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GABRIELA MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSO JACOB VOLKWEIS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000905-67.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

PAULA GABRIELA MARTINS DE SANTANA INVENTARIADO: GELSO 

JACOB VOLKWEIS Vistos. 1. Intime-se a seguradora peticionante para 

ciência e eventual atendimento acerca do alegado na impugnação do id. 

20828121. Prazo: 15 dias. 2. Certifique a parte autora em 15 dias quanto 

ao cumprimento integral do item 2 do despacho de id. 19441333 

(documentos cadastrais, quitação tributos...). 3. Após cumpridos os itens 

retro, tendo em vista que já foram apresentados os documentos 

relacionados à comprovação da união estável, em atenção ao item 2 do 

despacho de id. 19441333, renove-se vistas ao Ministério Público para 

que se manifeste, inclusive acerca da impugnação de id. 20828121. 4. 

Após, concluso para deliberação. 5. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 13 de 

abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001216-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1001216-87.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO da menor MARIANE PAPITANI SCHERER, nascida em 

12.10.2006, promovido pelo genitor da adolescente em face da genitora, 

alegando, em síntese, que o genitor exerce a guarda judicial da menor, e 

que a genitora ao exercer o período de convivência se negou a devolver a 

prole, motivo pela qual pugna pela busca e apreensão da menor. Carreou 

documentos. Recebida a petição inicial, foi determinada a realização de 

estudo psicossocial (id 17757684), que aportou ao id 18739676. O 

Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da medida liminar (id 

18739676). DECIDO. 2. Para a concessão da presente medida, necessária 

a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Quanto à 

probabilidade do direito, implica dizer que o requerente deve aparentar ser 

o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente 

mereça proteção, ou seja, é necessário que o direito tenha aparência de 

verdade, baseando o juízo em análise sumária dos fatos sobre a mera 

probabilidade e plausibilidade do direito e documentos invocados. De outro 

norte, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é o requisito 

que caracteriza as tutelas de urgência, exprimindo que é necessário uma 

situação objetiva de risco, atual ou iminente, baseando-se em fundado 

receio. No caso em tela, resta comprovada a probabilidade do direito da 

parte autora, notadamente por ser genitor da menor e por ser detentora da 

guarda judicial desta, conforme termo de guarda coligida aos autos. 

Outrossim, não resta figurado o perigo de dano, pois conforme estudo 

psicossocial carreado ao feito, a menor decidiu permanecer sob o seio 

materno diante da suposta prática de alienação parental por parte da 

madrasta, cumprindo anotar que se trata de adolescente de treze anos de 

idade. Além de que foi constatado pela equipe multidisciplinar que “(...) no 

momento quem melhor possui condições para exercer a guarda é a 

genitora, pois atenderá aos interesses e anseios da adolescente, que 
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necessita vivenciar a experiência de viver sob a responsabilidade da mãe, 

mantendo-se as visitas regulares ao ambiente paterno (...)” sic. 3. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, 

não concedo a tutela provisória de urgência, na modalidade tutela cautelar 

e, por conseguinte, INDEFIRO A BUSCA E APREENSÃO da menor 

MARIANE PAPITANI SCHERER. 4. Cite-se a parte requerida, nos termos do 

artigo 306 do CPC, expedindo-se carta precatória, se o caso, fazendo 

constar no mandado que não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente (CPC, arts. 

307). Prazo para contestação: 05 (cinco) dias. 5. Após, intime-se a parte 

autora para que impugne a contestação em igual prazo, sob pena de 

preclusão e, formule o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 308 do CPC. 6. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público. 7. Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de 

decisão. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

15 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001216-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1001216-87.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Liminar, Busca e Apreensão de Menores]; REQUERENTE: IVAN 

ANTONIO SCHERER REQUERIDO: ANA CARLA CAPITANI LOFFI Certifico 

que, considerando que a parte requerida já juntou procuração nos autos 

(ID n. 18495631), deixo de expedir a citação. Assim, sirvo da presente 

certidão para intimar o advogado da requerida para, no prazo de 05(cinco) 

dias, apresentar contestação, nos termos da decisão de ID n. 31281059. 

Sinop/MT, 20 de abril de 2020. PAULA DE SA PEREIRA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: 

CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 

3520-3800

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005593-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. G. D. F. (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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1005593-38.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: MARIA DE FÁTIMA VIEIRA, brasileira, 

convivendo em união estável, aposentada, portadora do RG/CI n. 

1463792-8/SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 488.322.199-72, residente e 

domiciliada na Rua das Goiabeiras, n. 999, Bairro Jardim Celeste, CEP: 

78.556-636, Sinop/MT, telefone: (66) 9-9628-8810 POLO PASSIVO: 

OSVALDO GRANJA DE FREITAS, documentos não informados nos autos. 

Que se encontra 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 que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, bem como sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 17 de 

setembro de 2020, às 13:30h, a realizar-se no Edifício do Fórum da 

Comarca de Sinop/MT, devendo comparecer à audiência acompanhado de 

seu advogado ou defensor público. RESUMO DA INICIAL: A requerente é 

avó materna da menor E. V. de F., nascida aos 28 de dezembro de 2005 e 

José Kened Vieira de Freitas, nascido aos 20 de junho de 2001. 

Destaca-se que o genitor dos menores encontra-se em local incerto e não 

sabido, pois deixou de ter contato com a família há cerca de 06 (seis) 

anos. Salienta-se que a genitora das menores, E. F. V., brasileira, RG n. 

1285375-5, CPF n. 702.056.471-20, falecida em data incerta, uma vez que 

desapareceu no dia 14 de março de 2017, sendo encontrada em óbito no 

dia 20 de agosto de 2017, decorrente de traumatismo crânio encefálico, 

conforme documentos em anexo. Desde o desaparecimento da genitora 

dos adolescentes, elas ficaram sob os cuidados da requerente, que 

exerceu a sua guarda com todo cuidado e zelo necessários até a data 

atual. Ressalta-se que mesmo antes do falecimento da requerida, os 

menores já estavam sob a proteção da avó materna, pois residiam próximo 

à sua casa. Além dos fatos elencados acima, a avó materna pretende 

regularizar a guarda fática que já exerce, uma vez que necessita da 

adequada documentação para os cuidados dos adolescente, tais como, 

médico-hospitalar, escola, entre outros procedimentos em que os menores 

precisam estar representados por pessoa maior. Desse modo, a demanda 

em comento tem por escopo a regulamentação da guarda dos menores 

Emily Vieira de Freitas e José Kened Vieira de Freitas em favor da avó 

materna, ora requerente. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 1. Tendo em vista 

a informação coligida de que um dos menores não estaria mais sob a 

guarda da requerente, bem como que o outro neto teria passado as férias 

com o genitor e na inicial consta estar este em local incerto e não sabido, 

intime-se a parte autora para informar o endereço atual do requerido, em 

cinco dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 2. 

No mesmo prazo e sob a mesma sanção, deve indicar o interesse no 

prosseguimento do feito, esclarecendo se Emily continua sob seus 

cuidados. 3. Se cumprida as diligencias acima, proceda-se ao estudo 

psicossocial, conforme já determinado, bem como, designe-se a 

Secretaria, sem prejuízo, audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de Processo Civil. 3.1 

Cite-se o(a) réu(ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 3.2. Consigne-se no mandado 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. 3.3. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz. 3.4. Na audiência, se não 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. 3.5. 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. 3.6. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público. 3.7. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 4. Se o requerido persistir em local 

incerto e não sabido e a parte autora demonstrar interesse no 

prosseguimento da ação, procedam-se às buscas de endereço do genitor 

via Sistema Siel e Infoseg, cumprindo-se nos termos de item 3, caso reste 

frutífera a diligência. 5. Sem detrimento dos item 4, apenas se 

demonstrado interesse no prosseguimento da ação pela parte autora, 

cite-se o requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as 

partes e seus advogados para que compareçam à audiência. 5.1. 

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. 

6. 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, Arnaldo de Sousa Nere, digitei. 

SINOP, 22 de abril 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: 
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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.

6ª Vara Cível

Intimação

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DIAS IORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Departamento 

Auxiliar da Presidência Juízo de Direito Vara Especializada da Fazenda 

Pública - SDCR PRECATÓRIO REQUISITORIO Ofício nº: X.X.X.X.X MATO 

GROSSO Em X. de X de 2019 Senhor Presidente: Nos termos do artigo 

535, §3º, I, do novo CPC, em conformidade com o que prescrevem os 

artigos 265 e seguintes do RITJ/MT, nos autos da CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA , ajuizada em 05-11-2018, por ROGÉRIO NEVES em desfavor 

de FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE SINOP, distribuídos à Vara 

Especializada da Fazenda Pública - SDCR e lá registrados sob o nº 

X.X.X.X.X.X.X.X, solicito a Vossa Excelência que requisite da(o) FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL DE SINOP o pagamento da importância de 

X.X.X.X.X.X.X.X a(o) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. Outrossim, informo Vossa 

Excelência que o crédito a ser requisitado é de Alimentar. Informo, 

finalmente, que o pagamento se fará mediante termo de quitação nos 

autos, com a assistência do FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE SINOP. 

Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes das alíneas “a” até “h”, do artigo 267, do RITJ/MT: a) a 

sentença condenatória e o acórdão que tenha sido proferido no segundo 

grau de jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de recurso 

voluntário; b) a conta de liquidação ou demonstrativo de débito; c) decisão 

que tiver homologado a conta de liquidação; d) procuração com poderes 

expressos para receber e dar quitação, no caso de pedido de pagamento 

a procurador; e) se o credor ou interessado for pessoa jurídica, o registro 

desta; f) certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo de 

conhecimento, como dos embargos à execução, se houver; g) certidão de 

intimação da Fazenda Pública para opor embargos; h) certidão de decurso 

de prazo legal para oposição de embargos à execução, ou cópia da 

decisão nestes proferida; Escoltam esta solicitação as cópias dos 

seguintes documentos, constantes das alíneas “a” até “h”, do artigo 267, 

do RITJ/MT: Respeitosamente, MIRKO VINCENZO GIANNOTTE JUIZ DE 

DIREITO Ao Exmo. Sr Desembargador-Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso PALÁCIO DA JUSTIÇA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007275-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1007275-28.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE ADELMO DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. I – 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu Procurador Judicial, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos se os Requeridos 

cumpriram a LIMINAR concedida em ID. 24089795 a fim de requerer o que 

entender de direito, indicando INTERESSE no PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. II – Após, volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006481-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNETE MOLINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 

#1006481-41.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VOLNETE MOLINARI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP/MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. I – INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu Procurador 

Judicial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos se os 

Requeridos cumpriram a LIMINAR concedida em ID. 7945503 a fim de 

requerer o que entender de direito, indicando INTERESSE no 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. II – Após, volte-me os autos em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003119-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - MT16687/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1003119-65.2016.8.11.0015 AUTOR(A): RUBENS FERNANDES DE 

SOUZA REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. I – INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu Procurador 

Judicial, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos se os 

Requeridos cumpriram a LIMINAR concedida em ID. 4571798 a fim de 

requerer o que entender de direito, indicando INTERESSE no 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. II – Após, volte-me os autos em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002798-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERNANDA ESTRATO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 
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(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 

#1002798-30.2016.8.11.0015 AUTOR(A): JANAINA FERNANDA ESTRATO 

GONCALVES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 30247182 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 

26031262 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003512-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (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 

#1003512-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARLENE ALVES DE OLIVEIRA 

DA SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 30138183 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VI – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005620-55.2017.8.11.0015

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)

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 

#1005620-55.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE MORAIS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 

534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA 

PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA 

PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos, em consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com 

o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR 

quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em ID. 30160508 e DETERMINO, 

desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. 

Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor 

do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 

da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do 

PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à 

OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA 

para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na SENTENÇA e retificada 

parcialmente em ACORDÃO de ID. 28644247 no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente 

ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua 

responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, 

parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de 

nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende 

a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, 

alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso 

não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez 

por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme 

orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as 

normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA POSSOS FIAMENGHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (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 

#1003470-04.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANGELA MARIA POSSOS 

FIAMENGHI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 30137646 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VI – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005556-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALINA APARECIDA PEDROSO (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):

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 

#1005556-45.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DIVALINA APARECIDA 

PEDROSO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 30339240 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 

25848547 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002892-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BREGONCI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1002892-75.2016.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS 

BREGONCI SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – DETERMINO, à título de EMENDA da PETIÇÃO de ID. 

29473583, que a ora Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, INSTRUA o 

pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, nos moldes do artigo 524 do CPC/2015; II – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001962-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

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 

#1001962-57.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA ROSA FRANCO 

REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE a parte 

REQUERENTE PESSOALMENTE, para manifestar INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002408-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIDIO ROHDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA OAB - MT10082/O 

(ADVOGADO(A))
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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 

#1002408-60.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ELCIDIO ROHDE REU: 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002231-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CELLA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (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 

#1002231-96.2016.8.11.0015 AUTOR(A): IVONE CELLA DA SILVA REU: 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012529-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUERRA BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (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 

#1012529-16.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE GUERRA BESSA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012533-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUERRA BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (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 

#1012533-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE GUERRA BESSA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FUMAGALI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1000143-17.2018.8.11.0015 AUTOR(A): TANIA MARIA FUMAGALI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 
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Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013789-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE INES SCROCZYNSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 

#1013789-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDETE INES 

SCROCZYNSKI REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013678-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRANCELINO 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):

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 

#1013678-47.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUCAS FRANCELINO DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIO VICENTE VIEIRA (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):

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 

#1000676-44.2016.8.11.0015 AUTOR(A): VANIO VICENTE VIEIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004557-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA CRUZ MUNDEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1004557-58.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDINEIA DA SILVA CRUZ 

MUNDEL REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004570-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FRANCISCO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 

#1004570-57.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NEYDE FRANCISCO NUNES DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004745-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA FRANCISCA TRIGO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1004745-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LEANDRA FRANCISCA TRIGO 

SOUZA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005363-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE LOURDES LORENZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1005363-93.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SILVANA DE LOURDES 

LORENZETTI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003857-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1003857-82.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUCIANE RODRIGUES DE LIMA E 

SILVA COSTA MARQUES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e 

que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” 

(art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000860-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA REGINA GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1000860-29.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELISANGELA REGINA GODOI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 
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indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003876-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU APARECIDO FORNAZIERE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1003876-88.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DIRCEU APARECIDO 

FORNAZIERE REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que 

“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005211-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO GOLUBINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1005211-45.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO CLAUDIO GOLUBINSKI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005557-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1005557-93.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VALDECIR LOPES PEREIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA KREFTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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 

#1006005-66.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SILVANA TEREZINHA KREFTA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando que “a 

toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição 

inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. 

V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 
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POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007087-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MENDES DOS SANTOS LONZYNSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 

#1007087-35.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDETE MENDES DOS 

SANTOS LONZYNSKI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e 

que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” 

(art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001507-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (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 

#1001507-24.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VALQUIRIA DOS SANTOS CRUZ 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011191-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENOR SOUSA DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (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 

#1011191-07.2017.8.11.0015 AUTOR(A): GILDENOR SOUSA DOS 

SANTOS - ME REU: MUNICIPIO DE SINOP 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008079-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1008079-93.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIO LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte AUTORA para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - 

FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO 

PROVIDO. 1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a 

intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) 

dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo 

Civil. 2. Apelo provido. (Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019) (TJ-MT - APL: 

00351735720158110041881602017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/03/2019). II – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007964-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1007964-72.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ROSANIA PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte AUTORA para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - 

FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO 

PROVIDO. 1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a 

intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) 

dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo 

Civil. 2. Apelo provido. (Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019) (TJ-MT - APL: 

00351735720158110041881602017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/03/2019). II – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008112-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA FLORENCIO DOMINGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1008112-83.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte AUTORA para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - 

FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO 

PROVIDO. 1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a 

intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) 

dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo 

Civil. 2. Apelo provido. (Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019) (TJ-MT - APL: 

00351735720158110041881602017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/03/2019). II – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014705-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (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 

#1014705-94.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009560-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1009560-91.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e 

que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” 

(art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010489-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARILTON SMIDERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1010489-90.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ARILTON SMIDERLE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 
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ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004837-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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 

#1004837-63.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LEONOR RIBEIRO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, para manifestar 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007092-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOESLEY CHTEIMYS KUNZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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 

#1007092-91.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: HOESLEY CHTEIMYS KUNZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, para manifestar 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007191-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLIS KILL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1007191-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SONIA MARLIS KILL DE LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que “a toda 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a “petição inicial 

indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 319, inc. V, 

CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

de 30/11/2018, que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do 

INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, 

“com a remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso), POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007165-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1007165-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAYARA CASSIMIRO DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando 

que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291, CPC/2015) e que a 

“petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, “o valor da causa” (art. 

319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008000-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ALVES FERGUSON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1008000-17.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARETH ALVES 

FERGUSON REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 

291, CPC/2015) e que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, 

“o valor da causa” (art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO 

CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 
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do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON JHONATAN SUZARTE DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1001765-34.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MAIKON JHONATAN SUZARTE 

DE CASTRO REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Considerando que “a toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 

291, CPC/2015) e que a “petição inicial indicará”, dentre outros requisitos, 

“o valor da causa” (art. 319, inc. V, CPC/2015); II – Considerando o OFÍCIO 

CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso), 

POSSIBILITANDO, assim, a FIXAÇÃO da COMPETÊNCIA, “in casu”, 

ABSOLUTA; III – DETERMINO, em sintonia com os artigos 319, 320 e 321 

do CPC/2015, a INTIMAÇÃO da parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ATRIBUA “valor certo” à causa, nos termos do art. 292 do 

CPC/2015; IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009915-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (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 

#1009915-04.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MOURA MAQUINAS E PECAS 

LTDA - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Dado o 

CARÁTER INFRINGENTE dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

INTIME-SE a parte contrária, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2º, do 

CPC/2015, a MANIFESTAR-SE no prazo de 05 (cinco) dias; II – Decorrido 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para APRECIAÇÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004574-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL NICOLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO DA SEMA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 

#1004574-94.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: GENTIL NICOLI IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇÃO DA SEMA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Dado o 

CARÁTER INFRINGENTE dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

INTIME-SE a parte contrária, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2º, do 

CPC/2015, a MANIFESTAR-SE no prazo de 05 (cinco) dias; II – Decorrido 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para APRECIAÇÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002070-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 1002070-47.2020.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.341,95 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA POLO PASSIVO:ESTADO 

DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005210-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA APARECIDA GAMBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 

#1005210-94.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANGELICA APARECIDA 

GAMBOA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 26485452, e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida parcialmente no ACÓRDÃO juntado 

ao ID. 15696624 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena 

de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento 

da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 
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EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009915-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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 

#1009915-04.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MOURA MAQUINAS E PECAS 

LTDA - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Dado o 

CARÁTER INFRINGENTE dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

INTIME-SE a parte contrária, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2º, do 

CPC/2015, a MANIFESTAR-SE no prazo de 05 (cinco) dias; II – Decorrido 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para APRECIAÇÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008246-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARELIZE TEREZA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 

#1008246-13.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARELIZE TEREZA DO 

AMARAL REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e 

ATRIBUINDO corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para 

serem processados perante este Juízo. 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 – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O 

Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora Requerente 

ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço público, de 

modo que falta a este relação jurídica preexistente com o Município, ora 

Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que ao tempo da 

conversão da URV a parte Requerente era servidora do Requerido, o 

processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora 

diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente 

considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço público não 

afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se 

de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM 

PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 

8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 
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quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/08/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 
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11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 
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decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à 

colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações 

da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de 

relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros 

de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros 

de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 

(b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da 

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 
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(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

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, inciso 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013669-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BEVILAQUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1013669-85.2017.8.11.0015 AUTOR(A): APARECIDO BEVILAQUA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008362-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OGELIA ALVES MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1008362-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): OGELIA ALVES MIGUEL REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008294-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOURENCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1008294-06.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO LOURENCAO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 258383, que versa sobre direitos originados da incidência de um 

mesmo conjunto normativo sobre uma situação fática idêntica ou 

assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 do CDC, “as ações coletivas, 

previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada 

erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior 

não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida 

sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, “segundo precedentes deste 

Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 

processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no 

aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Segunda Seção, Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II 

– Sendo assim, DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – 

DETERMINO, por fim, o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes 

autos, com a BAIXA apenas no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004823-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MAGALHAES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1004823-45.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ADELIA MAGALHAES DE 

DEUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO 

de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 258383, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 
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no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003939-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

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 

#1003939-16.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA RODRIGUES DA CRUZ 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos etc. I – Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 

356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o “imediato 

cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS 

REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012324-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA (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):

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 

#1012324-84.2017.8.11.0015 AUTOR(A): GERVASIO EDSON DE SIQUEIRA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando o OFÍCIO 

CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, que determina o 

“imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de RESOLUÇÃO de 

DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a remessa das ações que 

não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, observadas as 

restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo nosso); II – 

DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos presentes 

autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007516-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES SALETTE CHAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CASAGRANDE OAB - MT0021925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO 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 

#1007516-02.2018.8.11.0015 AUTOR(A): INES SALETTE CHAIA REU: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando o OFÍCIO CIRCULAR nº 356/2018-DAPI-CGJ, de 30/11/2018, 

que determina o “imediato cumprimento do acórdão” do INCIDENTE de 

RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, “com a 

remessa das ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem instalados, ou aos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Resolução nº 004/2014/TP, 

observadas as restrições previstas na Lei nº 12.153/2009 (...)” (grifo 

nosso); II – DETERMINO a IMEDIATA REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos para o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com 

as cautelas e anotações necessárias; III – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008114-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILANIA MATIAS DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1008114-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA SILANIA MATIAS 

DE LUCENA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007704-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MAIRA COTRIN 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):

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 

#1007704-92.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELI MAIRA COTRIN DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de 

PEDIDO de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 230267, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 
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do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008805-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 

#1008805-04.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOAQUIM ANTONIO DE 

CARVALHO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO 

de SUSPENSÃO do presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO 

COLETIVA sob o Código Apolo nº 258383, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004371-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LISBOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (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 

#1004371-64.2020.8.11.0015 AUTOR(A): PATRICIA LISBOA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Em que pese a SOLIDARIEDADE da 

RESPONSABILIDADE pela prestação de SERVIÇOS de SAÚDE a todos os 

ENTES FEDERATIVOS e a possibilidade de o cidadão promover a 

respectiva ação em face de qualquer deles, não se pode descuidar que a 

POLARIZAÇÃO em um ÚNICO Ente, sendo este o Município, acaba por 

DESRESPEITAR o SISTEMA ÚNICO criado pela Constituição Federal e 

ONERAR em demasia justamente o ENTE mais DESPROVIDO 

FINANCEIRAMENTE da Federação. O Judiciário, não pode, neste passo, 

omitir-se no resguardo e otimização do dinheiro público, e, no caso de 

medicamentos ou tratamentos de alto custo, e necessária a intervenção 

regionalizada, de modo, inclusive, a permitir a identificação das carências 

da população e formulação de políticas públicas adequadas. Neste passo, 

em termos processuais, NECESSÁRIO o INGRESSO do ESTADO de MATO 

GROSSO nesta demanda, a fim de possibilitar produção de defesa, eis 

que, uma vez condenado, o Município poderá, via regressiva, com base 

nos protocolos do SUS, acionar o Estado, que, então, não poderá debater 

sobre o medicamento ou tratamento requerido, sua necessidade, seu uso, 

o tempo de uso, entre outras questões que serão discutidas nesta causa. 

Portanto, a fim de se dar EFETIVIDADE à PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL à 

SAÚDE, de rigor a INCLUSÃO do ESTADO do MATO GROSSO no POLO 

PASSIVO da presente demanda. Para tanto, DETERMINO as 

RETIFICAÇÕES de estilo no SISTEMA PJE. II – Dessa forma, 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE nº 09, de 25/07/2019, que 

dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passa a 

“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (Anexo I), 

bem como que “sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença” (art. 2º). CONSIDERANDO a PORTARIA nº 29/2019-CM, de 

23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da Fazenda 

Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande” (art. 1º). DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do presente 

feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE. III – INTIME-SE a PARTE AUTORA. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015340-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MATOS ALVES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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 

#1015340-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SIMONE MATOS ALVES 

CARVALHO REU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. I – 

Diante do PETITÓRIO de ID. 31030939, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

Requerido Estado de Mato Grosso para que confira CUMPRIMENTO à 

DECISÃO RECURSAL nos autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE 

nº 1000478-13.2020.8.11.0000 acostada em ID. 31030940; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007909-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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):

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 

#1007909-58.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JADEILSON ALVES DOS 

SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JADEILSON ALVES DOS 

SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Ocorre que ao ID. 

13343711 a parte Autora vem “requerer o arquivamento da presente 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, eis 

que protocolada em duplicidade com os autos de n°: 

1004947-62.2017.8.11.0015”. Após, os autos vieram-me em conclusão. É 

o Relatório. Decido. Sem maiores delongas, verifica-se que a EXISTÊNCIA 

de DEMANDA IDÊNTICA à presente. Nesse sentido, é sabido que a 

LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação idêntica à outra que se 

encontra pendente, devendo, assim, a segunda ser extinta sem 

conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 “uma 

ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a extinção 

deste processo ante a constatação de litispendência. “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fundamento no 

art. 485, inc. V, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004133-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELI AMELIO ALVES (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):

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 

#1004133-16.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JORCELI AMELIO ALVES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais, bem como MANIFESTOU-SE, voluntariamente, CORRIGINDO o 

VALOR da CAUSA. 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 – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O 

Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora Requerente 

ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço público, de 

modo que falta a este relação jurídica preexistente com o Município, ora 

Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que ao tempo da 

conversão da URV a parte Requerente era servidora do Requerido, o 

processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora 

diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente 

considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço público não 

afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se 

de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM 

PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 

8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 
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Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/04/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 
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decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 
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CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à 

colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações 

da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de 

relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros 

de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR “os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO o Requerido 

ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 

e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 
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previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

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, inciso 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007878-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MANARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1007878-04.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA MANARIM 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA MANARIM em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP. Ocorre que ao ID. 14648076 a parte Autora vem 

“requerer o arquivamento da presente AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em 

face do MUNICÍPIO DE SINOP-MT, eis que protocolada em duplicidade com 

os autos de n°: 1007879- 86.2018.8.11.0015”. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Sem maiores delongas, verifica-se 

que a EXISTÊNCIA de DEMANDA IDÊNTICA à presente. Nesse sentido, é 

sabido que a LITISPENDÊNCIA ocorre quando ajuizada ação idêntica à 

outra que se encontra pendente, devendo, assim, a segunda ser extinta 

sem conhecimento do mérito. Segundo o § 2º do artigo 337 do CPC/2015 

“uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido”. Desta feita, outra sorte não há senão a 

extinção deste processo ante a constatação de litispendência. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inc. V, do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003880-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1003880-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DANIELA DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por DANIELA DA SILVA PEREIRA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Perscrutando os autos, a parte 

Requerente, conforme PETITÓRIO de ID. 15387849, manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua HOMOLOGAÇÃO e 

EXTINÇÃO do PROCESSO, “eis que protocolada em duplicidade com os 

autos de n° 1792-10.2013.8.11.0015”. É o Relatório. Decido. Perscrutando 

os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 15387849, a parte 

Autora pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que o 

presente processo foi protocolado em duplicidade, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. 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. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009872-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIZE EBSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

#1009872 -67 .2018 .8 .11 .0015  AUTOR(A) :  EVEL I Z E  E B S E N 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e 

ATRIBUINDO corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para 

serem processados perante este Juízo. 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 – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 
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demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O 

Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora Requerente 

ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço público, de 

modo que falta a este relação jurídica preexistente com o Município, ora 

Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que ao tempo da 

conversão da URV a parte Requerente era servidora do Requerido, o 

processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora 

diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente 

considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço público não 

afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se 

de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM 

PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 

8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2004, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (05/10/2018 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 
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que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 
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Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à 

colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações 

da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de 

relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros 

de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 
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Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR “os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA 

SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO o Requerido 

ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 

e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

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, inciso 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005369-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RODRIGUES UCEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1005369-66.2019.8.11.0015 REQUERENTE: GILMAR RODRIGUES UCEDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP #1005369-66.2019 Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, 

adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno e sua incidência 

sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco adicional de 

insalubridade, horas extras, adicional noturno e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical, bem 

como adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

Após MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e 

ATRIBUINDO corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para 

serem processados perante este Juízo. 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 - 

PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% 

(dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o 

salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, 

bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na 

modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional de 

insalubridade, horas extras, adicional noturno e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, 

dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 
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DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2014), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(10/06/2014 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
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15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 
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INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Inicialmente, é importante salientar que a 

Lei a ser aplicada nos presentes autos é o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP-MT (Lei Municipal n° 254/93) e 

não a CLT, ressaltando que será, também, aplicada a LEI MUNICIPAL nº 

1.670/2012 que promoveu alterações na Lei nº 254/1993, de 29 de março 

de 1993. Sendo assim, depara-se com as seguintes DISPOSIÇÕES 

LEGAIS: “Art. 5º. O art. 95 da Lei 254/93, passa a vigorar com a seguinte 

redação: ‘SUBSEÇÃO V DO ADICIONAL POR ATIVIDADE INSALUBRE OU 

PERIGOSA Art. 95. Os servidores que trabalham com habitualidade em 

locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). “Art. 6º. O 

art. 97 da Lei nº 254/93 passa a vigorar conforme segue: ‘Art. 97. Os 

valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados 

conforme segue: I – para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado 

com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, 

nos seguintes percentuais: (...)” (LEI MUNICIPAL nº 1.670/2012). OS 

ARTIGOS são ENFÁTICOS ao disporem que será CONCEDIDO ADICIONAL 

POR ATIVIDADE INSALUBRE ou PERIGOSA ao SERVIDOR por exercício em 

atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, possui, portanto, APLICAÇÃO IMEDIATA. 

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 

AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL - 

DESNECESSIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI Nº 254/93 DO 

MUNICÍPIO DE SINOP - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - APLICAÇÃO 

DO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL- RECURSO PROVIDO EM PARTE. O 

pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei municipal editada 

em 1993, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação 

por decreto do Chefe do Poder Executivo. O art. 95 da Lei Municipal nº 

254/1993 estipula que o valor da gratificação de que trata este artigo será 

calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de 

vencimentos do município. (Ap 90058/2012, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013)”. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. 1. Do 

Apelo voluntário. 1.1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o 

disposto no art.95, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 254/1993 retrata 

regra de eficácia plena e imediata, que não necessita de regulamentação, 

sendo devido o adicional de insalubridade ao servidor municipal que 

exerça funções em local insalubre independentemente de regulamentação 

pelo poder público. 1.2. Incumbe ao ente municipal declinar 

especificamente as atividades exercidas pela zeladora entre as possíveis, 

com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral é ou era 

realizado em condições salubres. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir o exercício de atividades 

em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar (PA) e de Coleta de 

Transfusão (UCT), abrangendo higienização de banheiros com 

manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar sem uso de EPI 

(equipamento de proteção individual) e ambiente de trabalho com a 

presença de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, que 

conduzem ao cabimento do benefício. 2. Do reexame necessário. 2.1. 

Incide a regra do reexame necessário sobre sentenças ilíquidas 

proferidas em desfavor da Fazenda Pública, ainda que o valor de alçada 

seja inferior ao estabelecido no art. 475, § 2º, do CPC. Súmula 475/STJ. 

2.2. De acordo com o disposto no art. 95, parágrafo único, da Lei Municipal 

254/1993 - Sinop, a base de cálculo do adicional de insalubridade é de 

30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do 

município. 2.3. Havendo sucumbência apenas parcial do Município, 

impõe-se a redução dos honorários, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, 

proporcionalmente ao caso em tela. 3. Apelo parcialmente provido quanto 

à redução de honorários. Em reexame, sentença mantida, com os devidos 

esclarecimentos. (Apelação / Reexame Necessário 71788/2012, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/08/2013, Publicado no DJE 15/08/2013)”. No tocante a retroatividade do 

adicional, conclui-se que a partir da data em que a parte Autora passou a 

exercer a atividade insalubre, o benefício em causa é devido, senão 

vejamos: “Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer Servidor Público 

Municipal. Piso salarial de dois salários mínimos. Mínimo do funcionalismo 

público do município não observado, cujo direito está fundamentado na lei 

complementar municipal nº 05/91 Não ofensa aos arts. 7º IV e 37 X, 

ambos da CF e súmula nº 339 do STF Insalubridade Termo do início do 

pagamento Correção da sentença - Laudo pericial que aponta para o 
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exercício da função em condições insalubres Estudos técnicos municipais 

cujos laudos possuem efeito meramente declaratório - Adicional devido a 

partir da vigência da lei complementar que concedeu o benefício, uma vez 

que o direito ao seu percebimento não se iniciou com a homologação do 

laudo técnico e sim com a vigência da norma e com o efetivo exercício da 

atividade considera insalubre Sentença ratificada nos termos do art. 252 

do Regimento Interno Recurso improvido”. (Apelação Cível nº 

0010225-16.2008.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2013, 

Des. Rel. José Luiz Gavião d e Almeida). “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Servidor Público Municipal - Mecânico de Máquinas lotado na Secretaria 

Municipal de Piracicaba - Adicional pago de 20% do salário mínimo - Novo 

laudo majorando o adicional para o grau máximo de 40% - Adoção pelo 

Município - Pretensão do servidor ao recebimento da diferença, 

correspondente aos cinco últimos anos que antecederam a concessão da 

majoração - Possibilidade - O laudo não produz efeitos constitutivos, mas 

declaratórios de condição preexistente -Se não ocorreu alteração no 

ambiente de trabalho, em suas condições, nem na função desempenhada 

pelo servidor, a diferença é devida - Sentença de procedência - Recurso 

não provido.” (TJ-SP, Apelação n.º 990.10.273946-5, 5ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, por maioria, j. 8.11.2010). “AÇÃO 

ORDINÁRIA Servidores públicos estaduais Adicional de Insalubridade 

Pagamento devido desde o início da atividade insalubre. Laudo técnico de 

insalubridade que tem caráter meramente declaratório, e não constitutivo 

Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº 

0000395-56.2012.8.26.0071, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25/03/2013, 

Des. Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza). “SERVIDOR PÚBLICO 

Pretensão ao recebimento do Adicional de insalubridade desde o início da 

atividade insalubre Cabimento O laudo técnico tem efeito meramente 

declaratório, e não constitutivo do direito, que começa no momento do 

exercício da atividade Adicional que tem por base de cálculo o salário 

mínimo, e não o vencimento do servidor Horas extras em razão da falta de 

intervalo intrajornada Inadmissibilidade Ausência de previsão da lei 

municipal Sentença parcialmente reformada Recurso do Município provido, 

em parte; o da autora, desprovido.” (Apelação Cível nº 

0000170-38.2009.8.26.0072, 12ª Câmara de Direito Público, j. 20/03/2013, 

Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula). Ainda, o art. 7°, XXIII, da CF/88, dispõe 

sobre o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, sendo certo que constatada a insalubridade do local de 

trabalho, referido benefício deve ser pago a partir do ingresso do 

funcionário na função, afinal, a insalubridade não se dá a partir da 

elaboração do laudo pericial. Dessa forma, abre-se ensejo para o 

pagamento retroativo, respeitando-se, contudo, a prescrição quinquenal, 

bem como considerando-se a data de início do exercício de sua função. 

Portanto, o adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade 

insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. DO ADICIONAL NOTURNO 

Relatam os autos que a parte Requerente teria recebido o adicional 

noturno de forma parcial. Assim, face da comprovação de que houve 

pagamento parcial do adicional, deve o Requerido arcar com o pagamento 

integral do mesmo, ante o reconhecimento de sua incidência. DAS HORAS 

EXTRAS Relatam os autos que a parte Requerente teria recebido as horas 

extras de forma parcial. Assim, face da comprovação de que houve 

pagamento parcial, deve o Requerido arcar com o pagamento integral das 

mesmas, ante o reconhecimento de sua incidência. DA INCIDÊNCIA DOS 

REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, demonstrada a 

habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 

13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, 

até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os 

reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. 

Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 

13° salário e férias não pagos integralmente. DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA Por fim, no que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO 

MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS 

pelas CORTES SUPERIORES: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros 

moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 
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legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA e ADICIONAL de INSALUBRIDADE, a 

partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no 

vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações 

da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 

JUNHO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de 

sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; 

b) CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do 

ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora 

iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) ADICIONAL NOTURNO e 

HORAS EXTRAS dos meses faltantes; d) RECONHECER o direito da parte 

REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário e 

férias; e) FIXAR “os seguintes encargos: (e.1) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (e.2) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 

(e.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da 

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; f) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “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”. Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 

“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015. 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, inciso 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1001224-69.2016.8.11.0015 AUTOR(A): WISTON BARREDO ROMERO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias e gratificação por produtividade no percentual de 100% 

(cem por cento) sobre o salário base. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte 

Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% 

(dois por cento) de cada ano de atividade exercida e sua incidência sob o 

13º salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 

2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Estende afirmando “que o pagamento 

das férias, do décimo terceiro salário, e da gratificação natalina, têm sido 

pagos sem o acréscimo do percentual de 100% sobre o salário base, 

contrariando o que preceitua o artigo 69, da Lei 568/99 Municipal, a título 

de gratificação por produtividade”. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, 

quanto a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias 

do REQUERIDO. DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as 

PROVAS a PRODUZIR, sendo postulado, por AMBAS as PARTES, pelo 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. O Requerido MUNICÍPIO DE SINOP 

apresentou RECURSO de APELAÇÃO em ID. 8151932 e, também, 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO em ID. 15028964. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

completamente desnecessário tecer qualquer análise referente ao 

RECURSO de APELAÇÃO interposto pelo Requerido Município de Sinop em 

ID. 8151932 e, também, quanto às suas CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO em ID. 15028964, na medida em que, somente nesta ocasião, 

está sendo prolatada SENTENÇA, além do que inexiste contrarrazoar o 

seu próprio recurso! 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 - PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo 

pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, 

com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo 

no 13º salário e férias, bem como que as linhas de progressões 

funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu 

salário e sua incidência sob o 13º salário e férias, e, ainda, gratificação 

por produtividade no percentual de 100% (cem por cento) sobre o salário 

base. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, 

preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações 

ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data 

do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 

1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(01/11/2016 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 
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caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 
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avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE A Autora sustenta que “o 

pagamento das férias, do décimo terceiro salário, e da gratificação 

natalina, têm sido pagos sem o acréscimo do percentual de 100% sobre o 

salário base, contrariando o que preceitua o artigo 69, da Lei 568/99 

Municipal, a título de gratificação por produtividade”. Assim, tem-se que 

GRATIFICAÇÃO de PRODUTIVIDADE é uma vantagem pecuniária 

concedida ao servidor para recompensar o atingimento das metas de 

desempenho propostas pela Administração e deve ser instituída por lei do 

próprio ente. Verifica-se que a gratificação de produtividade, por ser 

instituída em razão do SERVIÇO DESEMPENHADO pelo servidor, só será 

devida enquanto este estiver efetivamente desempenhando o mister para 

o qual foi criada citada vantagem pecuniária. Insta consignar que 

gratificação, conforme ensina o mestre Hely Lopes Meirelles, in Direito 

Administrativo Brasileiro, 32ª Edição, ano 2006: “são vantagens 

pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando 

serviços comuns da função em condições anormais de segurança, 

salubridade ou onerosidade (gratificações de serviço), ou concedidas 

como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais que a lei 

especifica (gratificações especiais). As gratificações de serviço ou 

pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens 

pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, 

mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam 

automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo a 

continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de 

Almeida, são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporam 

aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de 

circunstâncias momentâneas”. Ainda sobre a definição de gratificação, 

Diognes Gasparini, in Direito Administrativo, 16ª Edição, ano 2011, 

assevera que “sua instituição reside no interesse do serviço e do 

servidor. Gratificação de serviço é a outorgada ao servidor a título de 

recompensa pelos ônus decorrentes do desempenho de serviços comuns 

em condições incomuns de segurança ou salubridade, ou concedia para 

compensar despesas extraordinárias realizadas no desempenho de 

serviços normais prestados em condições anormais”. Nesse ponto, 

cumpre citar a redação do artigo 69 da lei 568/99 (antes da alteração): 

“Art. 69. Os servidores investidos em cargos com referência CE-26, será 

acrescido em sua remuneração, o percentual de 100% (cem por cento), 

calculado sobre o salário base, a título de gratificação por produtividade. 

Parágrafo único: É vedado qualquer desconto da parcela referente a 

produtividade, exceto o IRRF, bem como a sua integração ao salário base 

para fins de concessão de qualquer adicional”. Contudo, o estatuto do 

servidor público municipal foi alterado pela lei 1.459/2011, que deu ao 

artigo 69 a seguinte redação: “Art. 1° - Esta lei promove alterações no art. 

69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Art.69- Aos servidores investidos nos cargos de 

médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será 

acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por 

cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por 

produtividade”. Ora, como é sabido, é consolidado na DOUTRINA e 

JURISPRUDÊNCIA o entendimento de que o estatuto regulamentador dos 

servidores públicos não é imutável, o que significa dizer que o servidor 

não tem direito adquirido a determinado regime jurídico, o qual pode ser 

modificado unilateralmente pela Administração, desde que respeitado o 

princípio constitucional da irredutibilidade de vencimento. O regime jurídico 

estatutário não tem natureza contratual, em razão do que inexiste direito à 

imutabilidade de situação funcional, sendo lícito à Administração proceder 

à reestruturação orgânica de seus quadros funcionais. Nesse sentido é o 

entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA: EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão 

embargado. Omissão quanto ao não pronunciamento sobre a limitação 

temporal. Existência. Embargos de declaração acolhidos nesse ponto. 

Acolhem-se embargos de declaração, quando seja omisso o acórdão 

embargado. 2. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor público. 

Vencimentos. Reajuste trimestral. Leis distritais nos 38/89 e 117/90. 

Limitação temporal. Direito adquirido. Inexistência. Agravo regimental não 

provido. Precedentes. Não há direito adquirido do servidor público a regime 

jurídico-funcional, nem à permanência do regime legal de reajuste de 

vantagem. (STF - RE 246989 AgR-ED, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 

Primeira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe-071 DIVULG 16-04-2009 

PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-05 PP-01028). AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. 

REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR ESTADUAL AUTÁRQUICO. CORREÇÃO 

DA PARCELA DENOMINADA VANTAGEM PESSOAL. EQUIPARAÇÃO À 

CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO-BASE AO LONGO DOS ANOS. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO. É entendimento pacífico neste Superior Tribunal 
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de Justiça de que o servidor público não tem direito adquirido à 

imutabilidade do regime remuneratório quando o princípio da irredutibilidade 

de vencimentos foi respeitado.2. Muito embora o servidor não possua o 

direito adquirido a regime jurídico, tal restrição não pode atingir a redução 

do valor nominal de seu vencimento, desde que provada tal irredutibilidade, 

ônus este que os recorrentes não se desincumbiram.3. Agravo regimental 

ao qual se nega provimento (STJ - 25997 MS 2007/0305992-6, Relator: 

Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), 

Data de Julgamento: 03/02/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/02/2009). Portanto, como bem exposto nas ementas 

supramencionadas, pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas 

entre os servidores públicos e a Administração Pública, extinguindo, 

reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em qualquer violação 

ao princípio da legalidade na conduta da autoridade impetrada, que, por 

meio da lei 1.459/2011, inseriu a gratificação por produtividade aos 

servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, 

desenhista projetista e topógrafo, ainda que a referida vantagem não 

estava prevista no edital que regulamentou o ingresso destes servidores 

no serviço público. Logo, faz jus a Autora ao RECEBIMENTO da 

GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por 

cento), nos termos da legislação municipal alhures citada e respeitado o 

lapso prescricional. DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A 

REMUNERAÇÃO É sabido que, demonstrada a habitualidade dos 

pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 13° salário e 

férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque 

incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em 

demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. Logo, 

procedente a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 13° 

salário e férias não pagos integralmente. DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA Por fim, no que tange a incidência de JUROS e CORREÇÃO 

MONETÁRIA, necessário trazer à colação as seguintes TESES FIRMADAS 

pelas CORTES SUPERIORES: “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros 

moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO DE 2011 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o 

direito da Autora à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no 

percentual de 100% (cem por cento) no 13º salário, nas férias, na 

gratificação natalina, na licença saúde e licença maternidade, tudo 

somente a partir de NOVEMBRO DE 2011 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores 
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eventualmente pagos; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE 

quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; d) FIXAR 

“os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição 

quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que 

“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”. Ainda, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do 

CPC/2015. 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, inciso 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008865-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALMIRA TERCIOTI (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):

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 

#1008865-74.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PALMIRA TERCIOTI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE URV proposta por PALMIRA TERCIOTI 

em face do MUNICÍPIO DE SINOP. Perscrutando os autos, verifica-se que, 

decorrida a marcha processual, a parte Autora, consoante ID. 28972197, 

manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por sua 

HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO, eis que “teve ciência sobre 

a existência da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Sinop, autos nº 5753-85.2015.8.11.0015, Código 

Apolo 230267, reivindicando eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) ocorrida em 

21.09.2019, mediante página de relacionamento do aludido ente Sindical, 

(https://www.facebook.com/sindicato.dosservidoresmunicipaisdesinop/) , 

visando a parte autora ser agraciada com os benefícios da ação coletiva 

que se encontra em fase de liquidação, onde pretende liquidar a sentença 

proferida, mediante processo autônomo”. 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 e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo 

desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 

90, “caput”, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos 

termos ao art. 98, § 3º, do CPC. ARQUIVE-SE com as cautelas e 

anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004068-21.2018.8.11.0015
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PAULO HOLDEMAR LOEBENS (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):

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 

#1004068-21.2018.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO HOLDEMAR LOEBENS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz a inicial que a parte 

Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada 

através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos 

municipais. Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando 

para a parte Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e 

merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO 

arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e prescrição e, no 

mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO 

rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. Após 

MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e ATRIBUINDO 

corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para serem 

processados perante este Juízo. 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 – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor 

da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da 

petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de 

reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 
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apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016). Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, bem como que as linhas de progressões funcionais de 

carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário. Em 

sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a 

prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no 

período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do 

ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º 

do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(12/04/2018 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 
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valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 
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AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Por fim, no que tange a incidência 

de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as 

seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) O art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 
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dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de ABRIL DE 2013 até a data do devido 

cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação 

dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da parte 

REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 13º salário e 

férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 

(c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da 

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “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”. Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 

“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015. 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, inciso 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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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 

#1002707-32.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: GENESIO AGOSTINHO DEON 

IMPETRADO: GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR proposta 

por GENESIO AGOSTINHO DEON em desfavor do Sr. CHEFE A AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM SINOP/MT. Aduz a 

inicial que “é possuidor de uma pequena propriedade rural no munícipio, no 

qual complementa sua renda, tendo para si, portanto inscrição estadual de 

produtor rural para comercialização daquilo que produz em sua 

propriedade” e que “necessita frequentemente de retirar notas fiscais em 

seu nome para a referida comercialização”. Informa que, “na última 

segunda feira, este foi retirar notas fiscais para a comercialização de sua 

produção, sendo que para sua surpresa, foi impossibilitado pelo sistema 

eletrônico da SEFAZ em as realizar. Ao se dirigir a agência fazendária, 

fora informado de que a não emissão das notas ocorre devido a 

existência de débitos tributários em seu nome e que, portanto, este 

deveria os regularizar ou os parcelar, para poder realizar a expedição das 

notas”. Sustenta, que “estando este impossibilitado de comercializar sua 

produção, como auxílio de seu sustento e de sua família, não tem outra 

alternativa senão a presente demanda para ter seu direito líquido e certo 

protegido, nos termos que passaremos a explicar”. Postulou liminarmente 

pela “no sentido de que seja possibilitada a emissão de notas fiscais pelo 

impetrante, caracterizando tal ato de proibição sanção política pelo 

Estado”. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão 

definitiva da segurança. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. LIMINAR 

DEFERIDA em ID. 18406120. A Autoridade apontada como Coatora foi 

NOTIFICADA, conforme CERTIDÃO de ID. 18505863, ao que apresentou 

INFORMAÇÕES em ID. 21917022 pugnando pela extinção sem resolução 

do mérito. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 22393125 afirmando que 

“tendo em vista o direito material debatido no presente feito, não se faz 

presente hipótese que enseje a intervenção ministerial”. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Oportuno consignar que 

se trata de MANDADO de SEGURANÇA eis que o autor, IMPETRANTE, 

busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e CERTO. Conforme a Lei n.º 

12.016, de 07 de agosto de 2009, o MANDADO DE SEGURANÇA tem por 

objeto a proteção de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, devido à ilegalidade ou abuso de poder, 

ou seja, é uma Ação Constitucional, de natureza civil, que visa garantir 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou particular que atue em regime de delegação ou autorização do 

poder público. DIREITO LÍQUIDO e CERTO é aquele comprovado e 

induvidoso, sobre o qual NÃO exista qualquer DÚVIDA. O fato alegado 

deve ser provado de plano, por meio de DOCUMENTAÇÃO INEQUÍVOCA, 
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no momento do ajuizamento da ação. Para que se configure o interesse 

processual, exige-se, no plano da cognição “in statu assertionis”, não só a 

utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, mas, sobretudo, 

a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida. A liquidez e 

certeza do direito, que se exige como condição de admissibilidade do 

“writ” é a que resulta da prova documental e pré-constituída dos fatos, 

havendo de examinar-se o “meritum causae” sempre que tal prova exista, 

por mais intrincadas e difíceis que sejam as questões de direito. 

Superados os necessários ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e 

JULGAMENTO do MÉRITO. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C 

PEDIDO LIMINAR proposta por GENESIO AGOSTINHO DEON em desfavor 

do Sr. CHEFE A AGÊNCIA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EM SINOP – MT. Senão vejamos: “In casu”, o IMPETRANTE por ser produtor 

rural possui Inscrição Estadual e para a comercialização daquilo que 

produz necessita retirar notas fiscais, o que foi impossibilitado pelo 

sistema eletrônico da SEFAZ em razão da existência de débitos tributários 

em seu nome. Inicialmente, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS 

TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, do qual: - DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS: 

aquelas decorrentes de uma obrigação tributária, ou seja, referentes a 

impostos, taxas, contribuições e demais obrigações acessórias; - DÍVIDAS 

NÃO TRIBUTÁRIAS: aqueles referentes a multas administrativas de entes 

públicos, ou seja, da União Federal, Estados, Municípios, INMETRO, 

PROCON, IBAMA, ANVISA, dentre outros; Neste sentido, verifica-se que o 

presente caso se trata de dívida tributária lançada na Conta Corrente 

Fiscal do IMPETRANTE conforme ID. 18227456 que vem impedindo o 

mesmo a emissão de Notas Fiscais para a comercialização de seus 

produtos. O fato é que, pretende o IMPETRANTE que, a existência de 

débitos lançados em sua Conta Corrente Fiscal não interfira quanto a 

retirar notas fiscais, eis que não se discute a legalidade ou não do crédito, 

mas sim a possibilidade de desenvolver suas atividades sem restrições. 

Ademais, O Supremo Tribunal Federal, em matéria sumular, dispõe: Súmula 

70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo 

para cobrança de tributo. Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos Súmula 547 

- “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas 

atividades profissionais.” Da mesma forma, segue DECISÕES do EGRÉGIO 

TRIBUNAL de MATO GROSSO – TJMT quanto ao tema: APELAÇÃO – 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO 

AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – 

CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO 

DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E 

UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 

QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1- Mostra-se 

abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa 

do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas 

Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na 

medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para 

cobrança de seus créditos. 2 – A sanção por via oblíqua objetivando o 

pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do 

contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos 

Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do 

Supremo Tribunal Federal. (N.U 0032762-41.2015.8.11.0041, 116241/2016, 

DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 

27/03/2018) REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA PELO FISCO 

– CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS – 

ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM 

CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se ilegal o ato do Fisco 

Municipal que condiciona a emissão de notas ao pagamento de débitos 

correspondentes, dado que a Administração Pública dispõe de meios 

próprios para cobrança de seus créditos". (ReeNec 74116/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/04/2014, publicado no DJE 29/04/2014) Logo, 

verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO e CERTO do IMPETRANTE 

quando sofreu IMPEDIMENTO de emitir NOTAS FICAIS em razão dos 

CRÉDITOS lançados em sua Conta Corrente Fiscal, bem como dos 

DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão da segurança pretendida, 

assim, o CONCESSÃO DA SEGURANÇA é medida que se IMPÕE. “Ex 

positis”, CONCEDO A SEGURANÇA invocada, para TORNAR DEFINITIVA a 

LIMINAR CONCEDIDA em ID. 18406120 e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inc. I, do CPC/2015. ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à 

AUTORIDADE COATORA. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012195-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR DE VASCONCELOS SILVA (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):

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 

#1012195-79.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DAGMAR DE VASCONCELOS 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando 

o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Aduz a inicial que a 

parte Autora foi admitida mediante aprovação em concurso público e 

nomeada através de portaria para o quadro efetivo de servidores públicos 

municipais. Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando 

para a parte Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e 

merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida. 

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu 

alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO 

arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e prescrição e, no 

mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO 

rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. Após 

MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e ATRIBUINDO 

corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para serem 

processados perante este Juízo. 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 – ATRIBUIÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor 

da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da 

petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de 

reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 
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Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016). Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, bem como que as linhas de progressões funcionais de 

carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário. Em 

sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a 

prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no 

período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do 

ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º 

do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2018), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(08/11/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 
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decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 
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decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Por fim, no que tange a incidência 

de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as 

seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) O art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 
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remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO DE 2012 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o 

direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 

13º salário e férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 

(c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da 

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “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”. Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 

“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015. 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, inciso 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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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 

#1012852-21.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ISMAEL DIAS REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida 

mediante aprovação em concurso público e nomeada através de portaria 

para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que 

durante todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não 

recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por 

cento) de cada ano de atividade exercida. Assevera que a Lei 663/2001, 

de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, 

conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base 

de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, 

até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual 

não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o 

recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na 

modalidade vertical. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste 

Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente, quanto ao valor da causa e 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

Após MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e 

ATRIBUINDO corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para 

serem processados perante este Juízo. 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 
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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 – 

ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O Requerido alega, em linhas gerais, 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte Autora. Pois 

bem. O valor da causa no CPC/2015 continua a ser relacionado como 

requisito da petição inicial (art. 319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja 

de reconvenção (art. 292) ou do pedido de tutela antecipada requerida em 

caráter antecedente (art. 303, parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à 

extinção do processo. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 

segue firmando a obrigatoriedade de atribuição de valor as causas, ainda 

que sem “conteúdo econômico imediatamente aferível” (art. 291), o que 

envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não patrimoniais. No 

entanto, a atribuição de valor à causa por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais” é admissível quando os elementos necessários à 

quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos 

e dependem da dilação probatória, como é a hipótese dos autos, na qual, 

em que pese denominar-se de “Ação de Cobrança”, na verdade busca-se 

o reconhecimento do adicional que se entende devido ao postulante. 

Assim, configura-se a impossibilidade de se quantificar, de imediato, o 

valor econômico da vantagem buscada, eis que dependerá dos 

parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos moldes da sentença 

a ser proferida. É o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR 

ECONÔMICO DO BEM DA VIDA ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR 

SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser 

fixado para feitos meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de 

nos encontrarmos postados diante de ação de efeito não condenatório, a 

qual visa apenas proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente 

de que o Município recorrido logrará possível proveito econômico com a 

presente demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos 

complexos para ser mensurada, logo tal valor somente será passível de 

apuração por ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AI 963722920168090000 de 29/09/2016). Dessa forma, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, bem como que as linhas de progressões funcionais de 

carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário. Em 

sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a 

prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no 

período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do 

ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º 

do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(22/11/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 
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qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 
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ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Por fim, no que tange a incidência 

de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à colação as 

seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) O art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em 

que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda 

Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 
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remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO 

FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo 

esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do 

art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento 

das verbas respectivas a partir de NOVEMBRO DE 2012 até a data do 

devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a 

compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o 

direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA do ADICIONAL sob o 

13º salário e férias; c) FIXAR “os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: 

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque 

para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 

(c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da 

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em 

todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o Município de 

Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da 

CNGC/MT que “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”. Ainda, 

DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência 

do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste 

“decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso 

II, do artigo 85 do CPC/2015. 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, inciso 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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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 

#1005051-83.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ROBERTO SATOSHI YOSHIDA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 
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sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, em 

preliminar, a atribuição do valor da causa e a ilegitimidade ativa (limitação 

de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após MANIFESTAÇÃO da parte Autora EMENDANDO a INICIAL e 

ATRIBUINDO corretamente o VALOR à CAUSA, os autos retornaram para 

serem processados perante este Juízo. 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 – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O 

Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora Requerente 

ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço público, de 

modo que falta a este relação jurídica preexistente com o Município, ora 

Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que ao tempo da 

conversão da URV a parte Requerente era servidora do Requerido, o 

processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora 

diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente 

considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço público não 

afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se 

de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM 

PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 

8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2019), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (01/04/2019 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 
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COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 
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necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário trazer à 

colação as seguintes TESES FIRMADAS pelas CORTES SUPERIORES: “1) 

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, 

na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações 

da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de 

relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros 

de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina”. (TEMA 810 do STF). “1. Correção monetária: o art. 1º-F 

da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de 

correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à 

Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade 

de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 
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estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 

905 do STJ). Diante, portanto, do TEMA nº 810 do SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL e do TEMA nº 905 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA este 

Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, portanto, a utilizar para 

“as condenações judiciais referentes a servidores e empregados 

públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E”. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros 

de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 

(b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da 

caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“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”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

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, inciso 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.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005461-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

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 

#1005461-78.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS 

PEREIRA IMPETRADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTEULA DE URGÊNCIA ajuizada pelo 

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA em desfavor do THIAGO FRANÇA 

CABRAL, chefe do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO. Perscrutando os autos, a parte Impetrante, conforme PETITÓRIO 

de ID. 16192080, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda, pugnando por 

sua HOMOLOGAÇÃO e EXTINÇÃO do PROCESSO. Após, os autos me 

vieram em conclusão. É o Relatório. Decido. Perscrutando os autos, 

verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 16192080, o Impetrante pugna 

pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, o que não conduz a 

presente demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. 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. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 21 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009760-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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GL MADEIRAS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS 

CONTRIBUINTES (IMPETRADO)

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 

#1009760-64.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: GL MADEIRAS EIRELI 

IMPETRADO: COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE 

PEQUENOS CONTRIBUINTES Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GL 

MADEIRAS EIRELLI – EPP, neste ato representada por LUCINEI GODINHO, 

em desfavor do ato coator praticado pelo COORDENADOR DE CONTROLE 

E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUÍNTES. Aduz na inicial que a 

Impetrante foi intimada a apresentar alguns documentos referentes a 

empresa. Afirma que em atendimento a notificação da Impetrada “houve o 

indeferimento do pedido de manutenção com exclusão do SIMPLES”. 

Postulou liminarmente “a fim de proceder a liberação do sistema da SEFAZ 

e o retorno das atividades da empresa com a inscrição estadual e 

SIMPLES NACIONAL”. No mérito, requer a confirmação da liminar e a 

concessão definitiva da segurança a fim de que seja “DECLARADO NULO 

O ATO ADMINISTRATIVO que suspendeu a inscrição estadual da 

empresa”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. LIMINAR DEFERIDA em ID. 

22524594. A Autoridade apontada como Coatora foi NOTIFICADA, ao que 

apresentou INFORMAÇÕES em ID. 24164242, pugnando pela DENEGAÇÃO 

DA SEGURANÇA postulada. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 

24603361 afirmando que “tendo em vista o direito material debatido no 

presente feito, não se faz presente hipótese que enseje a intervenção 

ministerial”. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. Oportuno consignar que se trata de MANDADO de SEGURANÇA 

eis que o autor, IMPETRANTE, busca salvaguardar DIREITO LÍQUIDO e 

CERTO. Conforme a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, o MANDADO 

DE SEGURANÇA tem por objeto a proteção de DIREITO LÍQUIDO e CERTO, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, devido à ilegalidade ou 

abuso de poder, ou seja, é uma Ação Constitucional, de natureza civil, que 

visa garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou particular que atue em regime de delegação ou 

autorização do poder público. DIREITO LÍQUIDO e CERTO é aquele 

comprovado e induvidoso, sobre o qual NÃO exista qualquer DÚVIDA. O 

fato alegado deve ser provado de plano, por meio de DOCUMENTAÇÃO 

INEQUÍVOCA, no momento do ajuizamento da ação. Para que se configure 

o interesse processual, exige-se, no plano da cognição “in statu 

assertionis”, não só a utilização do instrumento de tutela jurisdicional 

adequado, mas, sobretudo, a efetiva utilidade e necessidade da tutela 

judicial pretendida. A LIQUIDEZ e CERTEZA do DIREITO, que se exige como 

condição de admissibilidade do “writ” é a que resulta da PROVA 

DOCUMENTAL e PRÉ-CONSTITUÍDA dos fatos, havendo de examinar-se o 

“meritum causae” sempre que tal prova exista, por mais intrincadas e 

difíceis que sejam as questões de direito. Superados os necessários 

ESCLARECIMENTOS, passa-se à ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 

Senão vejamos: “In casu”, o IMPETRANTE pretende a liberação do 

SISTEMA da SEFAZ e restabelecimento de sua INSCRIÇÃO ESTADUAL e 

SIMPLES NACIONAL, para retornar as suas atividades. Informam os 

documentos apresentados nos autos que o IMPETRANTE foi NOTIFICADO 

em ID. 22002804 - Pág. 4 para a apresentação de determinados 

documentos, quais sejam: a) RG e CPF do sócio; b) Última conta de 

energia elétrica do estabelecimento; c) Cópia do Alvará de funcionamento 

válido; d) Comprovação de integralização do Capital Social da empresa 

(comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da 

empresa na data compatível com a assinatura do contrato social); e) 

Comprovante de residência do sócio; f) Demonstração da capacidade 

econômica do contribuinte para integralização do capital social da 

empresa; g) livro Caixa a partir de 01/2018, no qual deverá estar 

escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária; h) Livro 

Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A ano 2018 e 2019, destinado à 

escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de 

mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de 

comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento; i) Livro 

Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques 

existentes no término do ano-calendário 2018”. O IMPETRANTE apresenta 

APENAS ALGUNS dos DOCUMENTOS REQUERIDOS e por meio de 

“resposta” em ID. 22002804, 22002804 e 22002804 afirma não possuir “a 

declaração de impostos de renda referente ao exercício 2019/2018, 

sabendo que a Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio foi 

lavrada em 08/02/2019, a declaração será entregue no próximo calendário 

em 2020/2019”. Não ter localizado “o devido comprovante de 

integralização de capital na data da constituição” e ainda aduz que “não 

realizamos a emissão do Livro Caixa e sim do Balanço social, o qual 

encontra-se anexo (...) o inventariante também declarou que a empresa 

não possui conta corrente em nenhuma instituição bancária”. Em 

atendimento aos documentos que foram juntados ao REQUERIMENTO da 

IMPETRADA, houve o INDEFERIMENTO do PEDIDO de MANUTENÇÃO com a 

consequente EXCLUSÃO do SIMPLES NACIONAL pela IMPETRADA que 

motivou seu ato, dispondo: “Pelo exposto acima fica o contribuinte excluído 

do ‘Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES NACIONAL’ por NÃO APRESENTAÇÃO DO LIVRO-CAISA, 

conforme disposto no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006.” A IMPETRANTE INSATISFEITA com o ATO DE EXCLUSÃO do 

SIMPLES NACIONAL, apresenta RECURSO, gerando o processo nº 

5670680/2019 e apresenta NOVOS DOCUMENTOS JUSTIFICANDO: “Houve 

um erro por parte da contadora responsável, se equivocou, alegando que 

não realizava a apuração do livro caixa, tão somente o Balanço Social e 

Livro Razão, ocorre ao fazer o lançamento fiscal (entradas e saídas), 

automaticamente gera os lançamentos contábeis, posteriormente o 

sistema disponibiliza vários livros referente à escrituração da empresa, 

sendo que um deles é o Livro Caixa e talvez por falta de informação ou 

experiência, a contadora não o disponibilizou no ato do envio do 

e-process. Houve sim a apuração do livro caixa, estamos anexando junto 

a este e-process para comprovação e impugnação do termo de exclusão 

do Simples Nacional. Por esse motivo impugnamos a decisão de exclusão 

do Regime Simples Nacional, haja visto que desde a abertura da empresa 

foi realizado a contabilidade da empresa, sendo gerado os lançamentos 

fiscais e contábeis, necessários para a impressão do Livro Caixa, 

somente houve um equívoco da contadora responsável” A IMPETRADA 

fez a análise do RECURSO da IMPETRANTE, e MANTEVE A EXCLUSÃO DO 

SIMPLES, fundamentando: “Diante das alegações citadas acima passamos 

a analisar as operações escrituradas no Livro Caixa da empresa, que 

possui DIVERGÊNCIAS INSANÁVEIS, conforme demonstrado abaixo: 1. 

Divergência no saldo de caixa apresentado em 31/12/2018, informado no 

Livro Caixa R$ 370.899,00 e declarado na Defis R$ 0,00; 2. Não constam 

lançamentos no Livro Caixa de despesas operacionais, como por exemplo 

pagamento de Luz e funcionários; 3. Identificado despesas realizadas não 

lançadas no Livro Caixa, como por exemplo NFe 6687 de 27/04/2018 

chave 51180417903271000150550010000066871174799962; 4. Não 

demonstração, no Livro Caixa, da integralização do Capital Social no valor 

de R$ 99.000,00 em janeiro de 2018 conforme consta no contrato social 

da empresa registrado na Jucemat. Portanto pelo exposto ACIMA 

INDEFIRO O PRESENTE PROCESSO MANTENDO A EXCLUSÃO DO 

SIMPLES NACIONAL. Coordenadoria de Controle e Monitoramento de 

Pequenos Contribuintes (CMPC), em Cuiabá-MT, 18 de junho de 2019. 

Cláudio Farias de Miranda ATE 208619 CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ”. 

Considerando os presentes autos, PONDERAÇÕES são NECESSÁRIAS. 

PRIMEIRAMENTE, a forma com a qual a IMPETRADA julga as AÇÕES 

ADMINISTRATIVAS respeitando a Lei federal nº 9.784/1999 – lei que 

regula o PROCESSO ADMINISTRATIVO no âmbito da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA FEDERAL que em seu artigo 50, elenca SITUAÇÕES DE FATO E 

DE DIREITO que quando PRESENTES OBRIGAM O AGENTE PÚBLICO A 

MOTIVAR O ATO, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos 

presentes. “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I – Neguem, 

limitem ou afetem direitos ou interesses; II – Imponham ou agravem 

deveres, encargos ou sanções; III – Decidam processos administrativos 

de concurso ou seleção pública; IV – Dispensem ou declarem a 

inexigibilidade de processo licitatório; V – Decidam recursos 

administrativos; VI – Decorram de reexame de ofício; VII – deixem de 

aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de 

pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII – importem 
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anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.” 

Neste sentido, Hely Lopes Meirelles dispõe que “denomina-se motivação a 

exposição ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos 

jurídicos do ato”. MOTIVAR significa APRESENTAR E EXPLICAR, de 

maneira CLARA e CONGRUENTE, os ELEMENTOS que ENSEJARAM o 

CONVENCIMENTO da autoridade, indicando os FATOS e os 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS que foram considerados. O entendimento 

jurisprudencial não destoa: ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO 

STJ. INDEFERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE 

CURSO SUPERIOR. MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. MOTIVAÇÃO 

DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

SEPARAÇÃO DE PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. O Presidente da 

Câmara Superior de Educação e o Presidente do Conselho Nacional de 

Educação não possuem foro neste Superior Tribunal de Justiça. Petição 

inicial indeferida (extinção do mandamus). 2. A margem de liberdade de 

escolha da conveniência e oportunidade, conferida à Administração 

Pública, na prática de atos discricionários, não a dispensa do dever de 

motivação. O ato administrativo que nega, limita ou afeta direitos ou 

interesses do administrado deve indicar, de forma explícita, clara e 

congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado (art. 50, I, 

e § 1º da Lei 9.784/99). Requisito atendido. 3. O devido processo legal, 

com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório são 

requisitos para apuração das condições de oferta de curso superior de 

Medicina. 4. Concluindo a Administração pela precariedade de assegurar 

as condições estruturais necessárias ao curso, cabe à sua 

discricionariedade e conveniência, determinar a desativação do curso 

superior. 5. Observância à separação dos Poderes. Atuação do Poder 

Judiciário adstrita à regularidade do processamento. 6. Mandado de 

segurança extinto sem resolução do mérito com relação ao Presidente da 

Câmara Superior de Educação e o Presidente do Conselho Nacional de 

Educação. 7. Mandado de segurança denegado, com relação ao Ministro 

de Estado da Educação. (STJ - MS: 22245 DF 2015/0300647-5, Relator: 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - 

PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2017). Ao vislumbrar os 

autos, VERIFICA-SE que a LIDE CONSISTE NA AUSÊNCIA DO 

CUMPRIMENTO DE UM OBJETO ACESSÓRIO, sendo ele as 

“DIVERGÊNCIAS INSANÁVEIS” encontradas no Livro Caixa apresentado 

em recurso. Frisa-se que o MANDADO DE SEGURANÇA preza pelo 

DIREITO LÍQUIDO e CERTO e o mesmo não se encontra respaldo aos 

autos, pois os REQUISITOS NECESSÁRIOS foram CUMPRIDOS PELA 

IMPETRADA, que MOTIVADAMENTE fundamentou suas DECISÕES, e os 

requisitos necessários a SEREM CUMPRIDOS pela IMPETRANTE, não foram 

encontrados. Eis o entendimento jurisprudencial: EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA – PEQUENO PORTE – OPÇÃO PELO 

SISTEMA DO SIMPLES NACIONAL – CASO EM QUE A LEI EXIGE QUE HAJA 

ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA – AUTORA QUE NÃO POSSUI TAIS 

LIVROS EM RAZÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ATRAVÉS DOS 

LIVROS DIÁRIO E RAZÃO – NOTIFICADA À APRESENTAÇÃO DE TAIS 

LIVROS, NÃO FORAM ELES APRESENTADOS EM TEMPO OPORTUNO – 

LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL E DA 

APLICAÇÃO DA MULTA – EMPRESA QUE NÃO TEM SÓ DIREITOS, MAS 

TAMBÉM OBRIGAÇÕES – CORREÇÃO DA DATA FIXADA 

RETROATIVAMENTE PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES – RECURSOS 

IMPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 10006649620188260482 SP 

1000664-96.2018.8.26.0482, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data 

de Julgamento: 26/03/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 27/03/2019). Dessa maneira, o IMPETRADO ao SUSPENDER a 

Inscrição Estadual do IMPETRANTE o faz com BASE LEGAL, não existindo 

para estes AUTOS, MOTIVOS LEGAIS SUFICIENTES para a CONCESSÃO 

DA SEGURANÇA. Deve-se igualmente ser considerado, que, em 

RECURSO a ATO ADMINISTRATIVO a IMPETRANTE foi EXCLUÍDA do 

REGIME DO SIMPLES NACIONAL e consequentemente ficou SUJEITA as 

NORMAS DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL, ficando obrigada a ENTREGAR O 

EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL, o que não ocorreu, pois a 

IMPETRANTE não entregou, ficando portanto SUSPENSA 

AUTOMATICAMENTE pela SEFAZ, conforme consta em ID. 24164242. 

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo 

NÃO ESTAREM PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES para a 

concessão do pedido pretendido, assim, DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA é 

medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DENEGO a SEGURANÇA por entender 

que INEXISTE ATO ILEGAL e ABUSIVO a ser protegido na VIA 

MANDAMENTAL, bem como NÃO VISLUMBRO OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO, ao que REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA em ID. 

22524594, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015. 

ENCAMINHE-SE CÓPIA desta DECISÃO à AUTORIDADE COATORA. SEM 

CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem 

como deixo de CONDENAR em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão 

do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008750-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEN NICOLAU WALKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (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 

#1008750-82.2019.8.11.0015 AUTOR(A): RUBEN NICOLAU WALKER REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por RUBEN NICOLAU WALKER em ID. 21540273 

apontando OMISSÃO na DECISÃO de ID. 21314655, a qual não apreciou o 

“pedido vindicando à concessão dos benefícios do parcelamento das 

custas processuais, nos moldes estabelecidos pelo art. 98, §6º, do 

NCPC”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer 

OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que o Embargante aponta OMISSÃO na DECISÃO de ID. 

21314655, a qual não apreciou o “pedido vindicando à concessão dos 

benefícios do parcelamento das custas processuais, nos moldes 

estabelecidos pelo art. 98, §6º, do NCPC”. De fato, ASSISTE RAZÃO ao 

Embargante. Nesse sentido, quanto ao pedido de PAGAMENTO das 

CUSTAS de forma PARCELADA, “ainda que a parte não seja 

hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia integral para quitar as 

custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, tendo em vista 

que em muitos casos sua renda é proveniente de rendimentos mensais, os 

quais de uma só vez não totalizam o valor das custas, obstando o acesso 

da parte à justiça. II – O princípio da inafastabilidade da jurisdição deve 

sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao 

poder judiciário. III - O parcelamento das custas não causará nenhum 

prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que os 

agravantes suportarão todas as despesas que lhe são cabíveis”. (SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (grifo nosso). Sendo assim, 

DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em até 6 (seis) 

PARCELAS, nos termos do art. 98, parágrafo 6º, do CPC/2015 e art. 468, 

parágrafos 7º e 8º, da CNGC/TJMT, devendo, portanto, o pagamento da 

primeira parcela ocorrer em até 15 (quinze) dias da intimação da presente 

e as subsequentes mensalmente. Fica, assim, SANADA a OMISSÃO. “Ex 

positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO para 

SANAR a ventilada DECISÃO, ao que faço constar o seguinte na DECISÃO 

de ID. 21314655: “DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS 

em até 6 (seis) PARCELAS, nos termos do art. 98, parágrafo 6º, do 

CPC/2015 e art. 468, parágrafos 7º e 8º, da CNGC/TJMT, devendo, 

portanto, o pagamento da primeira parcela ocorrer em até 15 (quinze) dias 

da intimação da presente e as subsequentes mensalmente”. 

CONSERVEM-SE os DEMAIS ELEMENTOS daquela DECISÃO. 

Oportunamente, façam-me os autos em conclusão. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004114-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(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 

#1004114-39.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, 

liminarmente, “a concessão “inaudita altera pars”, com fulcro no inciso I, do 

parágrafo único, do artigo 9º, do Código de Processo Civil vigente, da 

tutela provisória de urgência em face do Requerido Município de Sinop, a 

fim de que: “4.1) sejam suspendidos os efeitos dos artigos do decreto nº 

73/2020 do Município de Sinop que autorizam o funcionamento do 

comércio em geral, varejista ou atacadista, academias e feiras livres; 4.2) 

seja aplicado, no tocante aos serviços essenciais o disposto nos decretos 

federais nº 10.282/2020 e 10.291/2020 e no decreto estadual nº 

432/2020; e 4.3) A determinação de ampla divulgação da decisão liminar 

no sítio da parte requerida na internet, e em todas as mídias de 

comunicação local”. No mérito, a confirmação da liminar e “a suspensão 

definitiva dos efeitos dos artigos do decreto nº 73/2020 do Município de 

Sinop que autorizam o funcionamento do comércio em geral, varejista ou 

atacadista, academias e feiras livres” e que “seja determinado ao 

Município de Sinop que na edição de futuros decretos municipais, 

atenha-se à sua atribuição como ente federado, respeitando, no tocante 

aos serviços essenciais, o disposto nos decretos federais nº 10.282/2020 

e 10.291/2020 e no decreto estadual nº 432/2020, ou atos que os venham 

substituir”. CARREOU DOCUMENTOS a INICIAL. DECISÃO LIMINAR em ID. 

31134584 DEFERINDO PARCIALMENTE a TUTELA ANTECIPADA postulada. 

Decorrida a marcha processual, houve a triangulação processual. 

AGRAVO DE INTRUMENTO nº 1008475-47.2020.8.11.0000 concedendo 

“EM PARTE, a antecipação da tutela recursal pretendida, para que seja 

suspensa a autorização de funcionamento das feiras livres, bem como do 

consumo local em bares, restaurantes, padarias, conveniências e 

similares, que implicarem em aglomeração de pessoas. Isto não implicará 

na impossibilidade de suas atividades por delivery”. Em ID. 31420410, as 

PARTES CONJUNTAMENTE vem aos autos, anunciando a “solução 

consensual do conflito objeto desta ação civil pública (art. 3º, §3º, do 

CPC/15)” e requerendo “1) A homologação do acordo celebrado nestes 

autos; 2) A revogação da tutela de urgência concedida; 3) A extinção da 

ação com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/15”. 

Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se, após a TRIANGULAÇÃO 

PROCESSUAL, que as partes TRANSIGIRAM, extrajudicialmente, e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivos 

que impeçam a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. “Ex positis”, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 

transação efetuada entre as partes, ao que, consequentemente, REVOGO 

a DECISÃO LIMINAR de ID. 31134584, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO 

nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 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”. SEM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ante as ATRIBUIÇÕES do MINISTÉRIO 

PÚBLICO previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5º, inciso II, 

alínea 'a'). COMUNIQUE-SE o i. Desembargador Relator nos autos do 

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1008475-47.2020.8.11.0000. NÃO 

CONFIGURADA a HIPÓTESE de REMESSA NECESSÁRIA, eis que “a 2ª 

Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário 

imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, 

também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer 

sentença de improcedência em ações dessa natureza, independente do 

valor da causa. Sendo, pois, o pedido julgado procedente, não há que se 

falar em reexame” (Apelação / Remessa Necessária 158656/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

17/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016), CERTIFIQUE-SE, 

oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as 

cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007436-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007436-38.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ELIZABETE SANTANA LIMA Endereço: RUA PROJETADA I, 10, QD 

15, RESIDENCIAL DAURY RIVA, SINOP - MT - CEP: 78554-030 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome:ELIZABETE 

SANTANA LIMA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1007439-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAGNES TAMIAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007439-90.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOSE VAGNES TAMIAO Endereço: AVENIDA ANDRÉ ANTÔNIO 

MAGGI, SN, - DE 4298 A 4824 - LADO PAR, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78555-084 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome:JOSE VAGNES TAMIAO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1007450-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MICAEL ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007450-22.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: BRUNO MICAEL ALVES PEREIRA Endereço: RUA DOS XAXINS, 

401, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-163 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: BRUNO MICAEL 

ALVES PEREIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1007459-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA CRISTINA GONCALVES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007459-81.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ELIZANGELA CRISTINA GONCALVES Endereço: RUA 

PROFESSORA MARILU SCLULZ BECHMANN, - DE 3277/3278 AO FIM, 

JARDIM SÃO PAULO, SINOP - MT - CEP: 78553-501 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): Nome:ELIZANGELA CRISTINA GONCALVES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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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: 1005593-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA E PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005593-04.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.218,01 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: JOAO BATISTA PEREIRA E PEREIRA Endereço: RUA 

CENTRO, MENINO JESUS I, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: JOAO 

BATISTA PEREIRA E PEREIRA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1006085-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO REINALDO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006085-30.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:RODRIGO CANDIDO REINALDO Endereço: Rua das Goiabeiras, S/N, 

21, Jardim das Itaúbas, SINOP - MT - CEP: 78556-725 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): Nome: RODRIGO CANDIDO REINALDO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1006151-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006151-10.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA Endereço: RUA UM, 343, 

LOTEAMENTO MENINO JESUS II, SINOP - MT - CEP: 78559-334 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): Nome: IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1006256-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006256-50.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.089,98 POLO ATIVO: 

Nome: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA DAS ACALIZAS, 

672, Inexistente, JD VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: 

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1006275-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006275-90.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MAYARA VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA RIO ARINOS, 138, 

RESIDENCIAL IPIRANGA, SINOP - MT - CEP: 78557-816 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: MAYARA VIEIRA DA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 2 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006150-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006150-25.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA Endereço: RUA UM, 343, 

LOTEAMENTO MENINO JESUS II, SINOP - MT - CEP: 78559-334 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): Nome: IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1006152-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006152-92.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA Endereço: RUA UM, 343, 

LOTEAMENTO MENINO JESUS II, SINOP - MT - CEP: 78559-334 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: IVAN TERTULIANO DE 

OLIVEIRA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 2 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: 1006278-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANDIA VELOSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006278-45.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: GERLANDIA VELOSO GOMES Endereço: RUA DAS COLOMBINAS, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-538 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome:GERLANDIA 

VELOSO GOMES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1006936-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELIA SILVA SANTOS (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006936-69.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:ALCELIA SILVA SANTOS Endereço: RUA DOS MONJOLEIROS, 

1250, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-038 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): Nome: ALCELIA SILVA SANTOS A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1007278-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007278-80.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: SUZANA DA SILVA CHAGAS Endereço: RUA ELISA BORTOLOSO 

LUCIANO, 6, JARDIM BOA ESPERANÇA, SINOP - MT - CEP: 78553-843 

POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: 

SUZANA DA SILVA CHAGAS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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 
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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: 1008411-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NAYURI DOS SANTOS HONORATO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1008411-60.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JESSICA NAYURI DOS SANTOS HONORATO Endereço: RUA 

SANTA MARGARETE, 9, QD 18, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO, SINOP - 

MT - CEP: 78559-129 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: JESSICA NAYURI DOS 

SANTOS HONORATO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1008726-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI APARECIDA DOS SANTOS LEMOS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1008726-88.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: LUCI APARECIDA DOS SANTOS LEMOS Endereço: ESTRADA 

ALZIRA, 14, JARDIM IBIRAPUERA, SINOP - MT - CEP: 78556-782 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): Nome: LUCI APARECIDA DOS SANTOS LEMOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1009243-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDE MALVAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1009243-93.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JOEDE MALVAO DE BRITO Endereço: RUA ANTONIO PORTO, 23, 

JARDIM SÃO PAULO, SINOP - MT - CEP: 78553-507 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: JOEDE MALVAO DE 

BRITO A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1009340-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1009340-93.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:SEBASTIAO REZENDE DOS SANTOS Endereço: RUA FORMOSA, 

15, QD 14, JARDIM AMÉRICA, SINOP - MT - CEP: 78559-612 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: SEBASTIAO 

REZENDE DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1010809-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENAINA OLIMPIA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010809-77.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: GENAINA OLIMPIA GODOI Endereço: RUA XINGU, 8, QUADRA 06, 

LOTE 8 A, MARIA VINDILINA III, SINOP - MT - CEP: 78557-462 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome:GENAINA OLIMPIA 

GODOI A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 2 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 
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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: 1008413-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NAYURI DOS SANTOS HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1008413-30.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome JESSICA NAYURI DOS SANTOS HONORATO Endereço: RUA 

SANTA MARGARETE, 9, QD 18, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO, SINOP - 

MT - CEP: 78559-129 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: JESSICA NAYURI DOS SANTOS HONORATO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos 

do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo 

ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1010808-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENAINA OLIMPIA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010808-92.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: GENAINA OLIMPIA GODOI Endereço: RUA XINGU, 8, QUADRA 06, 

LOTE 8 A, MARIA VINDILINA III, SINOP - MT - CEP: 78557-462 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: GENAINA OLIMPIA 

GODOI A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 2 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: 1010814-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENITA ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010814-02.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: RUBENITA ARAUJO LIMA Endereço: RUA DOS XAXINS, 401, 

QUADRA 54 LOTE 17, JARDIM DAS VIOLTES, SINOP - MT - CEP: 

78557-462 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome:RUBENITA ARAUJO LIMA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1010815-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENITA ARAUJO LIMA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010815-84.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: RUBENITA ARAUJO LIMA Endereço: RUA DOS XAXINS, 401, 

QUADRA 54 LOTE 17, JARDIM DAS VIOLTES, SINOP - MT - CEP: 

78557-462 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome:RUBENITA ARAUJO LIMA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1010995-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR MENDES SANTOS (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010995-03.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: LIDOMAR MENDES SANTOS Endereço: RUA PROJETADA 07, 15, 

QUADRA 25 (VILA SANTANA), RESIDENCIAL SABRINA II, SINOP - MT - 

CEP: 78559-785 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: LIDOMAR MENDES 

SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 2 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 
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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: 1008137-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVELENE COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1008137-96.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: SILVELENE COSTA LIMA Endereço: AVENIDA DAS ACÁCIAS , 

n.º2437 SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-278 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: SILVELENE COSTA 

LIMA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1010994-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010994-18.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: LIDOMAR MENDES SANTOS Endereço: RUA PROJETADA 07, 15, 

QUADRA 25 (VILA SANTANA), RESIDENCIAL SABRINA II, SINOP - MT - 

CEP: 78559-785 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: LIDOMAR MENDES SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1010996-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDOMAR MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1010996-85.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: LIDOMAR MENDES SANTOS Endereço: RUA PROJETADA 07, 15, 

QUADRA 25 (VILA SANTANA), RESIDENCIAL SABRINA II, SINOP - MT - 

CEP: 78559-785 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

Nome: LIDOMAR MENDES SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1011414-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1011414-23.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JULIO CESAR SILVA FALCAO Endereço: RUA BRAZ CLARA DOS 

ANJOS, S/N, QUADRA 10, LOTE 01, RESIDENCIAL DELTA, SINOP - MT - 

CEP: 78555-048 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome:JULIO CESAR SILVA FALCAO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1011415-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1011415-08.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: JULIO CESAR SILVA FALCAO Endereço: RUA BRAZ CLARA DOS 

ANJOS, S/N, QUADRA 10, LOTE 01, RESIDENCIAL DELTA, SINOP - MT - 

CEP: 78555-048 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: JULIO CESAR SILVA FALCAO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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 
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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: 1011438-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1011438-51.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: PATRICIA SANTOS Endereço: RUA JESUITAS, S/N, QUADRA 06, 

LOTE 13, JARDIM AMÉRICA, SINOP - MT - CEP: 78555-048 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: PATRICIA SANTOS 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 2 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: 1011791-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVARO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1011791-91.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALEXANDRO ALVARO DE CARVALHO Endereço: RUA 

PROJETADA, H27, QUADRA 17 LOTE 26, DAURY RIVA, SINOP - MT - CEP: 

78557-462 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: ALEXANDRO ALVARO DE CARVALHO A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 3 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: 1012150-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 CARTA DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 
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1012150-41.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALIPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR Endereço: RUA DOS 

MANJOLEIROS, 538, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-066 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: ALIPIO DA SILVA CARVALHO 

JUNIOR A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 3 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: 1012151-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012151-26.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALIPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR Endereço: RUA DOS 

MANJOLEIROS, 538, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-066 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: ALIPIO DA SILVA CARVALHO 

JUNIOR A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 3 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: 1012143-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO PINHEIRO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012143-49.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:ERASMO PINHEIRO DUARTE Endereço: RUA DOS XAXINS, 5143, QD 

14 LT 01, JARDIM NOVO ESTADO, SINOP - MT - CEP: 78553-721 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: ERASMO PINHEIRO 

DUARTE A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 3 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 353 de 544



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: 1012152-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012152-11.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALIPIO DA SILVA CARVALHO JUNIOR Endereço: RUA DOS 

MANJOLEIROS, 538, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-066 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome:ALIPIO DA SILVA CARVALHO 

JUNIOR A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 3 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: 1012165-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SULLIVAN EVANGELISTA LIMA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012165-10.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: SULLIVAN EVANGELISTA LIMA Endereço: AVENIDA UNIÃO DO 

NORTE, QUADRA 30 LOTE 10, RESIDENCIAL DAURY RIVA, SINOP - MT - 

CEP: 78554-014 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: SULLIVAN 

EVANGELISTA LIMA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 3 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: 1012181-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012181-61.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 
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Nome: LUAN ADRIANO DOS SANTOS Endereço: TRAVESSA DEZESSEIS, 

S/N, QUADRA 46 LOTE 01, VILA MARIANA, SINOP - MT - CEP: 78559-828 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: LUAN ADRIANO DOS 

SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 3 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: 1012401-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RUMAO DA CONCEICAO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012401-59.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: RENATO RUMAO DA CONCEICAO Endereço: RUA 

ALEMANHA, 229, QD 17, LOTEAMENTO MENINO JESUS I, SINOP - MT - 

CEP: 78559-085 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: RENATO RUMAO DA 

CONCEICAO A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 3 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: 1012298-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012298-52.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA Endereço: RUA 

TRAVESSA DEZESSETE, S/N, QUADRA 46 LOTE 16, VILA MARIANA, 

SINOP - MT - CEP: 78557-462 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): Nome: FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 3 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012418-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON BRITO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012418-95.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: LEANDERSON BRITO RAMOS Endereço: RUA DAS 

MARGARIDAS, 795, - JD IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78555-034 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: LEANDERSON 

BRITO RAMOS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 3 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: 1012458-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1012458-77.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: LUCIMEIRE ALVES DE ANDRADE Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 2, QD 121 LT 1, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 

78557-727 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ANDAR 15, ALPHAVILLE 

INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 Senhor(a): Nome: LUCIMEIRE 

ALVES DE ANDRADE A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 3 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: 1007432-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007432-98.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: CESAR ALVES DA SILVA Endereço: AVENIDA PONTAL DO 

ARAGUAIA, SN, RESIDENCIAL JARDIM ARAGUAIA, SINOP - MT - CEP: 

78554-218 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 
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TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: CESAR ALVES DA SILVA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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: 1008136-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1008136-14.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:GEAN CARLOS FERNANDES Endereço: RUA DOS XAXINS, - DE 1/2 

A 439/440, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-163 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: GEAN CARLOS 

FERNANDES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; 2 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: 1006751-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006751-94.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.666,48 POLO 

ATIVO:Nome: ANA PAULA DE MOURA Endereço: AYRTON SENNA, 184, 

Inexistente, MENINO JESUS, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: ANA 

PAULA DE MOURA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; 2 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 
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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: 1007388-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

KEVIN YOUNG LEE OAB - MT26703/O-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012951-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW ROAD TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012407-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE AVI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012407-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEIDIANE AVI PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

EXTRATO ORIGINAL SPC E SERASA E AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO, eis que a tese não trará prejuízo a presente demanda. De um 

mesmo turno, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, posto que a tese se confunde com a análise do 

próprio mérito. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Demais 

disso, não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

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 prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, 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. Mérito Sustenta a parte 

reclamante LEIDIANE AVI PEREIRA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES S/A do valor 

de R$ 1.321,55 (um mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco 

centavos), uma vez que nunca celebrou contrato com a reclamada, 

alegando fraude. A parte requerida, em sua peça de defesa, alega 

exercício regular do direito e legitimidade da cobrança do débito por 

inadimplência. 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 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou documento assinado pela parte requerente 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mormente 

que as provas apresentadas não são suficientes a comprovar a 

legitimidade da contratação, porquanto deixou de apresentar contrato 

escrito ou de voz. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte requerente para a referida contratação. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. A parte reclamante conta com mais de uma negativação. 

Todavia, a restrição cadastral mais antiga está sendo discutida nestes 

autos, já que em análise ao extrato, denoto que há outra restrição lançada 

por outra empresa, contudo é posterior a discutida nesta lide, razão pela 

qual não se aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça. 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 
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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. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 3.000,00, visto que, a restrição mais antiga está sendo discutida nesta 

lide. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, imputado pela parte reclamada; 2) condenar a 

parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

ambos contados da citação; 3) Determino que a parte reclamada proceda 

com a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos do SPC e 

SERASA. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item 

“3” não seja cumprida. 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. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a 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, § 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000051-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MEDEIROS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

A fim de que possa ser expedido o competente alvará para levantamento 

de valores, INTIMO a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos procuração conferindo ao(à) seu(sua) advogado(a) poder 

específico para receber ou indique conta bancária de sua própria 

titularidade.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002977-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 10/11/2017 14:15. Quinta-feira, 19 de Outubro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011734-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011693-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014570-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014570-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GENAIR CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO 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 intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/1995: “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”; 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. Sinop-MT, 21 de fevereiro de 2020 Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-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))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELINA KARVAT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CAMPOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001073-06.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELINA KARVAT 

REQUERIDO: WAGNER CAMPOS DO NASCIMENTO Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno 

que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

para julgamento. Inexistindo preliminar a ser apreciada, passo a análise do 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que a Reclamante relata que em 2016 o 

Reclamando contratou uma pessoa para cortar uma árvore que se 

encontra no terreno da Reclamante sem a sua permissão. Aduz que o 

Reclamado costumava jogar lixo em seu terreno. Informa que quando foi 

questionar o Reclamado foi ameaçada. Salienta que realizou boletim de 

ocorrência. Pleiteia a indenização por danos morais. Realizada audiência 

de conciliação constatou-se ausência do Reclamado. Outrossim, a 

demandada não contestou a ação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Cumpre salientar que em caso de ausência de defesa serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Em se tratando de causa que versa sobre danos 

a honra, conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro 

não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, 

ausência de contestação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Portanto, declaro a revelia da Reclamada. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

de modo que caberia à Reclamada a comprovação de inexistência de ato 

ilícito nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Vejo 

que as expressões utilizadas pela Reclamada, denotam evidente intuito de 

atacar a pessoa da Autora e denegrir sua imagem, atribuindo caráter 

depreciativo. Outrossim, analisando todos os fatos ocorridos neste 

processo, é possível constatar que a conduta ofensiva da Reclamada na 

esfera da personalidade humana da litigante, se caracteriza como 

expressão ofensiva capaz de gerar lesão a qualquer dos direitos da 

personalidade. O Código Civil em seu artigo 186 dispõe que: “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito 

ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.” Cumpre complementar que, comete ato ilícito aquele que 

deliberadamente dirige palavras ofensivas à honra da vítima, 

afrontando-lhe os direitos de personalidade, dando ensejo ao dever de 

reparação. Verifica-se evidente que a ofensa endereçada à parte Autora 

de cunho difamatório, causa lesão à honra daquele que a recebe, 

ensejando a responsabilidade civil do ofensor e ensejando o dever de 

reparação por dano moral. No caso concreto, o fato ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Ante o exposto, reconheço a revelia da Reclamada e com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a parte Reclamada a pagar a Reclamante o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção 

monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o 

feito, com julgamento de mérito. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como 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 nº 

9.099/1995. 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, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012634-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA APARECIDA GARCIA FAVI 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.: 8012634-05.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002736-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPE DIEM RESORT RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN YUKIO MACIEL TERUYA (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.: 1002736-53.2017.8.11.0015 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: 1009761-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008000-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 
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de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009466-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009466-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO REQUERIDO: MARCELO FAGUNDES FLORENTINO SILVA 

Vistos etc. Decorrido o prazo deferido na decisão anterior, prossiga o 

autor com o feito, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio acarretará 

na extinção do processo, independentemente de nova intimação, 

conforme preconiza o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004408-96.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

REQUERIDO: EMERSON DOS SANTOS Vistos etc. Decorrido o prazo 

deferido na decisão anterior, prossiga o autor com o feito, no prazo de 05 

dias, ciente que seu silêncio acarretará na extinção do processo, 

independentemente de nova intimação, conforme preconiza o art. 51, §1º, 

da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009464-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MONTEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009464-42.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO REQUERIDO: LUCIANA MONTEL DA SILVA Vistos etc. 

Decorrido o prazo deferido na decisão anterior, prossiga o autor com o 

feito, no prazo de 05 dias, ciente que seu silêncio acarretará na extinção 

do processo, independentemente de nova intimação, conforme preconiza 

o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011955-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI HERGESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TOMAZ AQUINO DA SILVA JUNIOR OAB - GO23510 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011955-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RONICLEI HERGESELL 

REQUERIDO: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. Verificado nos 

autos que já houve a concessão de tutela de urgência, conforme decisum 

agregado no Id. 24727699, consignando o seguinte: “Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que se abstenha de cadastrar na CNH do 

promovente as pontuações das multas provenientes dos autos de 

i n f r a ç ã o  R 0 1 3 0 1 0 7 2 3 - 7 4 6 3 / 0 0 ;  R 0 1 3 1 1 9 2 2 6 - 7 4 5 5 / 0 0 ; 

R014528586-7455/00; R015770749-7455/00; R015844837-7463/00; 

015961827-7455/00, além de vedar a suspensão de sua CNH, bem como 

promover a suspensão da exigibilidade dos débitos referente às multas de 

trânsito indicadas no extrato agregado no Id. 24011759, precisamente 

àquelas ocorridas no Estado de Goiás, até ulterior deliberação deste 

Juízo”. Todavia, aportou aos autos pedido de tutela cautelar de urgência 

incidental formulado pela parte promovente no Id. 29180699 para 

suspenção de multas, débitos e pontuações em razão de novos autos de 

infrações de nº R016513809-7455/00; R016556040-7455/00; 

R016556041-7455/00; R016675108-7455/00; R016675109-7455/00; 

R016765663-7463/00; R016800280-7455/00; R016804927-7455/00; 

R017118367-7463/00, até o deslinde o feito. Isto posto, defiro o pleito 

autoral, de modo a determinar a suspensão das multas, débitos e 

pontuações lançadas em nome da parte promovente em relação aos autos 

de infrações suso delineados, bem como demais infrações que possam 

ocorrer até decisão final de mérito, pelos próprios fundamentos da tutela 

de urgência já concedida nos autos, eis que evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do art. 300 do CPC. Por derradeiro, considerando que o feito 

encontra-se maduro para prolação de sentença, remetam-se os autos a 

tarefa específica “minutar sentença”. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013164-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA ANJOS ALEXANDRE OAB - MT27177/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO (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.: 1013164-26.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010789-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO A MACHADO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE JOSE DE SENA (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.: 1010789-52.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010787-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO A MACHADO & CIA LTDA - ME (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:

DIK SOMBRONSO PEDROSA SERENO (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.: 1010787-82.2019.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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))

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO a parte requerida 

para manifestar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009142-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEAN FERREIRA SOUSA MERCEARIA (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.: 1009142-22.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009069-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

ELIAMA RODRIGUES MARTINS (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.: 1009069-50.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009556-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA SANTIAGO COLETA (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.: 1009556-20.2019.8.11.0015 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.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009554-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITORIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão de Decurso de Prazo Processo nº 

1009554-50.2019.8.11.0015 Certifico que o(a) Executado(a) foi 

devidamente Citado(a), bem como Intimado(a) para no prazo de 03 (três) 

dias pagar o principal e acessórios legais no valor indicado, deixando 

transcorrer o prazo sem o devido pagamento do débito. SINOP, 20 de abril 

de 2020. KARINE DANIELLE RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARNELOS ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS BUOSI CONTI (EXECUTADO)

ELIS REGINA TRUCOLLO (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.: 1001053-15.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008608-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO (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.: 1008608-78.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009059-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOSI TRANSPORTES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS TELES PIRES EIRELI - EPP 

(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.: 1009059-06.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008506-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES OLIVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELI ANTONIA MILLER VERRUCK (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.: 1008506-56.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014362-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. SIMONETTO - VEICULOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR KLOCKNER (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.: 1014362-98.2019.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010209-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULMAR SOARES DE MOURA (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.: 8010209-39.2015.8.11.0015 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: 1005684-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PICON FORNAZIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente 

demanda para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014536-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO (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.: 1014536-10.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014457-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCHIORO (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.: 1014457-31.2019.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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))
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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.: 1001676-11.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/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))

 

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.: 1011724-63.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012144-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO RICARDO GALVAO (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.: 8012144-17.2015.8.11.0015 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: 1004626-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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.: 1004626-90.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA OLIVEIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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.: 1001450-06.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000430-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS PINTO (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.: 1000430-48.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000654-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (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.: 1000654-83.2016.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003736-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA MITIKO SACUNO OAB - 464.781.161-15 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER JUNIOR AUGUSTO (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.: 1003736-20.2019.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DAVID PRANTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (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.: 8011929-07.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010090-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE VITORINO WINTER (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.: 1010090-61.2019.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010849-76.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PETRI OAB - MT0014317A (ADVOGADO(A))

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-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.: 8010849-76.2014.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012554-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES (EXEQUENTE)

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:

CRISTIANO ALVES BIAZIBETTI (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.: 1012554-58.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007711-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEY FREITAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

ABRAAO LINCON DE LAET (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.: 1007711-50.2019.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SIDON XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (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.: 1005465-52.2017.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007714-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON JADER PEREIRA TROMBETA (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.: 1007714-05.2019.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008101-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ROSANA KATAKEYAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BORGES MARTINS (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.: 1008101-20.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013550-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LUCIANO CABALLERO GOMEZ 70043461107 (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.: 8013550-39.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 
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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: 1001313-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RUFINI DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-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.: 1001313-92.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002388-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA ROCHA RAMOS (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.: 1002388-69.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011099-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. DE AGUIAR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. DE OLIVEIRA MACHADO - ME (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.: 1011099-92.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012844-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SIEVE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTAL FRANCO & SOUZA LTDA - ME (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.: 8012844-56.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010958-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALUMA COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIONATHAN LAZARIN (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.: 8010958-22.2016.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012989-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSECLER ROTTA (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.: 8012989-15.2016.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015441-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THALLYTA CARDOSO DAHMER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. C. F. (REU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

ABILIO DA SILVA (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.: 1015441-15.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011008-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGESANDRO SILVA BARROS (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.: 1011008-65.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002350-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

VILSO TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR AURELIANO MIRANDA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO (EXECUTADO)

RENATA KELEN RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO BERNARDES 

(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.: 1002350-57.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos quanto a correspondência devolvida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000778-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGARASSU - INDUSTRIA DE BARCOS 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.: 1000778-66.2016.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006175-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PINTO CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte 

Requerente comprove nos autos a impossibilidade de comparecimento na 

audiência de conciliação anteriormente designada. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010507-70.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DINARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

 

A fim de que possa ser expedido o competente alvará para levantamento 

de valores, INTIMO a parte requerida, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

junte aos autos procuração conferindo ao(à) seu(sua) advogado(a) poder 

específico para receber ou indique conta bancária de sua própria 

titularidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013454-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RIBEIRO GODINHO ZANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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.: 1013454-41.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007084-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI NEMERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007084-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIELI NEMERSKI 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Em respeito ao princípio da dialeticidade 

previsto no art. 9.° do Código de Processo Civil, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do mesmo códex, intime-se a parte embargada 

para manifestar, em 05 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 22 de abril 

de 2020 Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015563-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO FRYDRISZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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.: 1015563-28.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

par, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000694-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe 

qual o tipo de conta o valor deve ser liberado mediante alvará: corrente ou 

poupança.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011035-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BERNARDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS COSTA DE LACERDA (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.: 1001659-09.2017.8.11.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008281-07.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES 

Vistos etc. Cumpra-se a decisão de Id. 27586856, expedindo-se os 

respectivos alvarás. Após, arquivem-se os autos; Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001187-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR (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.: 1001187-42.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014283-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CARVALHO DE MATOS (EXECUTADO)

C. PAULISTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANA CRISTINA COSTA FONSECA (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.: 1014283-22.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009963-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON 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.: 1009963-26.2019.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011735-41.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXECUTADO)

MARCILENE SALETTE CARDIM (EXECUTADO)

ERIKA AMORIM DE LUNA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (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.: 8011735-41.2015.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011782-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLG COMERCIO DE CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

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:

MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO (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.: 1011782-95.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida, a fim de que informe os dados bancários e 

CPF/CNPJ do titular da conta, a fim de que seja expedido alvará a seu 

favor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008183-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-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.: 1008183-85.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004035-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CASSIA SCHMAETECKE ORTEGA (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.: 1004035-94.2019.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006508-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR ROSA DA SILVA LEITAO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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.: 1006508-53.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011837-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MEDINSKI LIMA (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.: 8011837-29.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013543-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CARDOSO 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.: 8013543-47.2016.8.11.0015 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010465-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM TERRA FORTE LTDA ME - ME 

(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.: 8010465-45.2016.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010925-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TAQUINI DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA LAZAROTTO (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.: 1010925-49.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013247-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR SOUZA BARROS (EXECUTADO)

IVAN FREITAS DE SOUZA (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.: 1013247-42.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015103-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA FLORES (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.: 1015103-41.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009583-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO (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.: 1009583-03.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012593-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO WANDER CIMITAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS CABRAL (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.: 1012593-55.2019.8.11.0015 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: 1001506-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUCIA SOARES DA SILVA (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.: 1001506-39.2018.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000604-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR LIMA DE SOUZA (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.: 1000604-18.2020.8.11.0015 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004526-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PATRICIA ANTONIASSI MELO (AUTOR)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004526-67.2020.8.11.0015. AUTOR: ALESSANDRA PATRICIA 

ANTONIASSI MELO, DIEGO GUTIERREZ DE MELO REU: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 

Dispõe o art. 291 do CPC, que toda causa deverá ser atribuído valor certo. 

Todavia, referido comando não foi observado na petição inicial eis que da 

simples leitura percebe-se que o valor pretendido pelo autor e o valor 

declarado na causa estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive, 

impede a prolação de sentença por este Juízo, uma vez que nos termos 

do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a liquidez da 

sentença. O pedido formulado nos autos é certo e determinado, bem como 

há clara delimitação do percentual e período em que deve ser aplicado, 

motivo pelo qual deve haver retificação do valor da causa a fim de permitir 

a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a impossibilidade do 

procedimento de liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. 

Desta forma, intime-se o promovente para que, no prazo de 15 dias, 

emende a petição inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real 

proveito econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após 

decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004411-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004411-46.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CENTRO UTIL ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - EPP REQUERIDO: NEIDI MARA RONCONI NETO Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial, com pedido de tutela 

provisória de urgência, aviada por Centro Útil Artigos Do Vestuário Ltda. – 

Epp em face de Neide Mara Roncone Neto, ambos qualificados. Verificado 

que a exequente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Em que pese os documentos juntados pela parte exequente 

demonstrando a existência de título certo, líquido e exigível, não são 

suficientes para concessão da medida liminar, que tem como fundamento 

apenas uma hipótese e/ou suspeita de futuro estado de insolvência da 

parte executada. A prática de atos de constrição em desfavor da parte 

devedora só tem lugar, via de regra, depois de respeitada a citação e/ou 

intimação para pagamento voluntário do débito, a partir de quando ficará 

autorizada a expedição de mandado de penhora, com sucessão dos atos 

expropriatórios. A penhora antes da citação do executado por constituir 

medida excepcional de natureza acautelatória exige, portanto, a 

demonstração de requisitos para a sua concessão. No caso, a parte 

exequente não apresentou qualquer elemento objetivo que corroborasse a 

medida pretendida antes de ultimada a citação da parte executada. Ainda, 

embora os fatos narrados indiquem a existência de uma dificuldade 

financeira da parte demandada em saldar a dívida, não conduzem à 

conclusão de que ela não disponha de outros bens, inclusive ativos 

financeiros, para efetuar o pagamento do débito ou, ainda, que esteja 

dilapidando seu patrimônio ou tentando se furtar ao pagamento de 

credores, ao menos nesta fase incipiente do feito. Sobre o tema a 

jurisprudência já se posicionou, conforme arestos a seguir destacados: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA BACENJUD. NECESSIDADE DA 

TENTATIVA DE CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. NÃO 

PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Ainda que o devedor não tenha sido 

citado, é possível que sejam arrestados ou penhorados eletronicamente 

valores em dinheiro ou em aplicações financeiras depositados em seu 

nome em instituições financeiras, observados os limites e requisitos legais 

(artigos 830 e 854 do CPC). No entanto, a medida somente é cabível 

quando não encontrado o executado para se efetuar o ato citatório, sendo 

inviável, portanto, quando ainda não realizada ao menos a tentativa de 

citação. 2. Inexistem provas de que a parte executada esteja dilapidando 

seu patrimônio a fim de furtar-se ao pagamento de futura condenação, de 

modo que, não configurado o periculum in mora, inviável é a concessão da 

tutela de urgência”. (TRF-4 - AG: 50705023120174040000 

5070502-31.2017.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 27/03/2018, TERCEIRA TURMA); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE 

BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 5 8 5 3 8 4 7 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2058538-47.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de 

Julgamento: 04/05/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2017). De mais a mais, importante consignar que, caso a 

parte executada venha a alienar bens após a citação da presente ação, 

de forma a frustrar o recebimento do débito pelo exequente, há meios 

legais para a desconstituição da alienação em tal hipótese, não sendo 

justificável presumir a má-fé da parte executada, imputando-lhe restrição 

de valores, antes da citação para o pagamento do débito. Neste caso, o 

pedido de tutela é prematuro, ante a ausência dos requisitos. Necessário, 

portanto, que se aguarde a citação e seja oportunizado à parte devedora 

realizar o pagamento do débito cobrado. Medida pleiteada em sede de 

tutela provisória de urgência que não deve ser autorizada. Isto posto, 

indefiro o pedido liminar em tutela provisória de urgência. Ausente os 

requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Assim, na forma do art. 53 da 

LJE e 829 e seguintes do CPC, cite-se a parte executada para pagar em 

03 dias, a contar do ato citatório. A citação deverá ser intentada 

inicialmente via carta com AR e subsidiariamente via mandado, por oficial 

de justiça, na forma do art. 18, incisos I, II e III, da Lei n.º 9.099/1995 (LJE), 

arts. 246, incisos I e II, e 247/248 do CPC. Vencido o prazo sem 

pagamento, mas indicados bens à penhora, expeça-se mandado de 

avaliação, pronunciando-se as partes em 05 dias, conforme adiante 

assinalado. Se a parte devedora permanecer inerte, não pagando nem 

indicando bens à penhora, indique a parte credora bens à penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, devolvendo-se-lhe 

os documentos, se for o caso. Extinção que também ocorrerá se aquela 

não for encontrada para citação e esta não fornecer novo endereço em 

05 dias, a contar de sua intimação. Forte no art. 53, § 4°, da LJE. Se a 

indicação de bens recair sobre dinheiro, respeitada a gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, proceda-se à pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome 

da parte devedora até o limite do crédito exigido. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora pelos extratos respectivos e 

registros na referida conta, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Na 

hipótese de ser requerida penhora de eventual veículo via sistema 

RENAJUD, proceda-se a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade 

de transferência. Indisponibilidade de automóveis compatível com o valor 

exigido. Acaso exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita 

restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Os 

extratos respectivos servirão como formalização da penhora, seguindo-se 

a avaliação do que for indisponibilizado. Avaliação de forma direta, acaso 

encontrado o automotor; ou indireta, acaso não localizado e ainda 

interessar à parte credora, que neste caso deverá manifestar-se em 05 

dias. Quer dinheiro, quer veículos, constritados um e/ou outro, com 

manifestação das partes em 05 dias, conforme já concitado acima, sendo 

que credora deverá se pronunciar especificamente a respeito da 

adjudicação ou forma de alienação pretendida, nos termos dos arts. 876 e 

877 do CPC. Indicadas outras espécies de bens, integrada a lide, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação de bens porventura 

encontrados, no local em que se acharem (CPC, arts. 845/846), com 

efetiva cooperação da parte credora na efetivação do seu direito, de tudo 

lavrando-se auto de penhora e termo de avaliação, a serem realizadas 

pelo senhor oficial de justiça, 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. Manter-se-á o depósito judicial de eventuais bens 

penhorados, em regra, com a parte credora (CPC, arts. 829, caput e §§ 1.º 

e 2.°, 838, 840, inciso III e § 2.°), mediante termo, com as ressalvas da Lei, 

justificadamente. Da penhora e da avaliação deverão ser intimadas as 

partes a se pronunciarem em 05 dias, seguindo-se a conclusão se houver 

divergência, nos termos dos arts. 872, 874 e 875 do CPC. Na hipótese de 

a penhora recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, cabendo a parte credora 

elucidar a respeito. Dicção a teor dos arts. 841 e 842 do CPC. Recairá a 

penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte credora, 

salvo se outros forem logo indicados pela parte devedora, aceitos por 

aquela, demonstrando de plano esta que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte credora. Inteligência 

dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Poderá a parte credora, como forma de 

presunção absoluta contra terceiros, obter certidão para fins de 

averbação nos Registros correlato; como também averbar, mediante 

apresentação no Registro competente, de cópia do auto ou do termo da 

penhora, de maneira a prevenir-se contra terceiros. Expressão dos arts. 

828 e 844 do CPC. Cabe enfatizar a possibilidade de se dispensar a 

avaliação do imóvel, neste caso, se uma das partes aceitar a estimativa 

feita pela outra, o que seria recomendável, em homenagem, dentre outros 

primados, à economia e celeridade processual, à razoável duração do 

processo, à cooperação das partes e à efetividade da prestação 

jurisdicional. Inteligência específica, dentre outros, dos arts. 870, caput e 
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parágrafo único, 871, inciso I, e 872 do CPC. Não efetivada a adjudicação, 

por opção do credor, então deverá se posicionar em 05 dias sobre a 

alienação, por iniciativa particular da própria parte exequente ou por 

corretor; ou ainda em leilão judicial eletrônico ou presencial, por intermédio 

de leiloeiro público credenciado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, obediente aos termos e formas dos arts. 879 usque 903 do CPC. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos moldes do art. 827 do CPC, 

eis que inexigíveis em sede de Juizado Especial. Dicção dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Eventual conciliação, se for do interesse das partes, 

poderá ser marcada a qualquer tempo, independentemente da garantia do 

juízo, a teor do art. 53, § 1º, da mesma LJE; e FONAJE – Enunciado 145. 

“ENUNCIADO 145 – A penhora não é requisito para a designação de 

audiência de conciliação na execução fundada em título extrajudicial”. 

(XXIX Encontro – Bonito/MS). No entanto, para o oferecimento de 

embargos à execução, por petição e documentos (se forem agregados) 

necessariamente nos mesmos autos, somente será admitido 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 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). O 

prazo para protocolar os embargos do devedor será de 15 dias e 

contar-se-à da intimação da penhora. Se necessário, que sirva a cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA BAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004507-61.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO DE SOUZA BAIA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A., ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débitos, c/c indenizatória por danos morais, 

com pedido liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Márcio de 

Souza Baia em face de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A e Banco Itaú 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. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte promovente 

afirma que desconhece o débito de R$ 159,20 lançado em seu nome pela 

parte promovida, bem como não foi notificado da restrição creditícia, nem 

recebeu cobranças do suposto débito. É cediço que a parte promovente 

nega o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. A jurisprudência pátria reconhece a 

inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em causa 

envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos 

tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NE7GATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). Aferido o primeiro 

requisito insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito 

aduzido, ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do 

direito, reversível a qualquer momento. Noutro giro, é indubitável o perigo 

de dano no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da 

negativação dos dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao 

crédito, 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 
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norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Importa por ora a presença dos requisitos 

previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade 

de assistir razão à parte promovente, o que soa ponderável. O contorno 

postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à 

promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que 

ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. 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 de liminar em tutela provisória de urgência, com espeque 

no art. 300 do CPC, de modo a determinar à parte promovida que exclua o 

nome da parte promovente 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. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte promovida, 

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 promovente, 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004484-18.2020.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANE SCHANNE 

REPRESENTANTE: FABIANE SCHANNE REU: ARCOM S/A, BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, 

c/c indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Fabiane Schanne ME em face de Arcom S/A e 

Banco Bradesco 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. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A causa de pedir desta demanda centra-se na tese de 

adimplemento do débito que originou o protesto lançado pela parte 

promovida. A documentação apresentada pela parte autora juntamente 

com a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à 

pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito 

invocado. Ao que informa o documento agregado no processo, Certidão 

Positiva de Protesto colacionada no Núm. 31294898, tendo como credora a 

parte promovida, protesto lavrado em 11/03/2020, no valor de R$ 329,93. 

Consta nos autos comprovantes de pagamento. Elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito alardeado pela parte promovente, pelo menos 

nessa análise perfunctória do feito. É indubitável o perigo de dano no caso 

em apreço, precisamente em relação à continuidade do protesto lançado 

em nome da empresa autora, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Isso é sintomático, afluindo 

efetivo perigo de dano, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica, o 

qual necessita do crédito para o desenvolvimento regular de sua atividade 

comercial. Importa por ora a presença dos requisitos previstos no caput 

do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade de assistir razão à 

parte promovente, o que soa ponderável. Por fim, a promovente é empresa 

do ramo mercantil, geralmente em pé de igualdade com seus 

fornecedores, sendo ela própria também uma quando se relaciona com 

seus clientes. Nas circunstâncias, seja na teoria minimalista, tratada no 

art. 2º do CDC, seja na teoria maximalista, encampada pelos tribunais sob 

a batuta do Superior Tribunal de Justiça, ela, empresa promovente, não 

tem como ser reconhecida como consumidora final. Por esta razão, 

inviável reconhecer a relação material em tela como consumerista, 

envolvendo duas empresas, cujas forças aparentemente se equivalem, 

sem vislumbre com a nitidez necessária de hipossuficiência técnica ou 

vulnerabilidade capaz de justificar seu enquadramento como tal. 

Inexistente relação de consumo no caso em apreço, que impossibilita a 

cobiçada inversão do ônus da prova. Isto posto, DEFIRO o pedido em 

tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 373 de 544



promovida que suspenda os efeitos do protesto efetivado junto ao 2º 

Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, (protesto lavrado em 11/03/2020, 

Apontamento nº 197-05/03/2020, no valor de R$ 329,93) no prazo de até 

05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes 

a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Indefiro a inversão do 

ônus da prova. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no 

âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do 

pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se 

a parte promovida, 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 

promovente, 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). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000183-62.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FELIPE MENIN 

CINTRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência 

formulado pela parte promovente após prolação de sentença por este 

Juízo, para determinar a exclusão de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Alegado pelo demandante que a empresa promovida 

negativou seus dados em virtude do débito já declarado inexistente por 

sentença em 27/11/2019, conforme Núm. 26268648. Pois bem. Verificado 

pelo extrato coligido no Núm. 31217042 que as restrições creditícias foram 

incluídas em 03/03/2020, nos valores de R$ 650,96 e R$ 650,92, com data 

de vencimento em 28/12/2019 e 28/01/2020, respectivamente. Débito 

inerente ao termo de confissão de dívida, conforme documento de Núm. 

31075597 que foi declarado inexistente por este Juízo. In verbis: “Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

promovente para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA deferida no id nº 

15567651 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS de R$ 8.676,57 e 

em razão da efetivação de parcelamento do débito (id nº 17631640 e 

17631639), com fulcro no art.493, do CPC, CONDENAR a promovida a 

cancelar a cobrança das parcelas vincendas e a restituir, na forma 

simples, as parcelas vencidas devidamente quitadas com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento de cada 

parcela e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da 

data da citação”. Todavia, o pedido em voga não comporta a análise dos 

requisitos insculpidos no art. 300 do CPC. Isso porque a tutela de urgência 

é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos 

jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de 

probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito pleiteado exista, 

bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido é que convém esclarecer que a prolação de sentença acarreta no 

exaurimento da prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição, o 

que inviabiliza a análise do pleito de tutela de urgência por este Juízo. 

Contudo, em que pese o pedido autônomo e singular elaborado pelo 

promovente, é certo que a sentença proferida nos autos declarou a 

inexistência do débito que ensejou a negativação. Assim, a inexistência do 

débito é pressuposto lógico sistemático que impossibilita a inscrição e 

manutenção da negativação em questão. Nesse raciocínio, considerando 

que a inserção da restrição creditícia foi posterior à prolação da sentença, 

determino que a promovida exclua o nome da parte autora nos cadastros 

de proteção ao crédito em relação ao débito declarado inexistente nestes 

autos, no prazo máximo de 05 dias e desde já, aplico multa diária de R$ 

500,00 reais enquanto perdurar a negativação, limitada ao valor da 

indenização por dano moral concedida nos autos. Por fim, verificado a 

interposição de recurso inominado pela parte promovida no Núm. 

30212001. Dessa forma, por imposição do Enunciado Cível 166 do 

FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento superior da 

Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, 

do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Recurso 

interposto no prazo, comprovada a efetivação do preparo, meio adequado 

de insurgência, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 

10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004568-19.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIRETTA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

anulação de inscrição indevida e indenização por danos morais, com 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Diretta Insumos 

Agrícolas Eirele ME, em face de Vidros Mais C Vidros Ltda., ambos 

qualificados. Pedido visando a condenação da promovida ao pagamento 

de indenização por danos morais, sugerindo o montante equivalente à 40 

salários mínimos, perfazendo o importe de R$ 41.560,00. Todavia, atribuiu 

à causa o valor de R$ 42.760,00. Sem delongas, verifico que a exordial 

não foi devidamente instruída. Ambos os valores indicados não 

correspondem ao valor do salário mínimo vigente, além de que o conteúdo 

econômico cobiçado excede o teto dos Juizados Especiais Cíveis, que, 

conforme disposto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995 é de 40 

salários mínimos: “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. (...)”. Noutro giro, pelo que se denota dos 

pedidos e requerimentos do feito, o valor da causa corresponde apenas 

ao valor pretendido em danos morais. Entretanto, a parte promovente não 

se atentou ao valor total que pretende se eximir. Dispõe o art. 292, inciso 

VI que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Portanto, o 

valor da causa deve corresponder a soma dos valores dos pedidos, do 

dano moral e do valor que alega ser indevido, diante da expressa previsão 

legal, nos termos do artigo 292, inciso VI, do CPC. Isso porque, na hipótese 

de procedência da pretensão, a parte promovente se libera do débito que 

lhe é imputado, com a consequente exclusão da restrição creditícia 

lançada em seu nome, sendo este também o proveito econômico discutido. 

Calha frisar que o valor da causa deve ser fixado de acordo com o 

conteúdo econômico cobiçado na pretensão, conforme disposto nos arts. 
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291 e 292 do CPC. Por derradeiro, a presente ação foi endereçada ao 

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT. Assim, imprescindível que a 

parte promovente também esclareça se pretende a redistribuição do feito 

ou, se for o caso, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação 

nesta Vara em que foi distribuída, corrigindo, por consectário, seu 

endereçamento. Isto posto, intime-se a parte promovente para que, no 

prazo de 15 dias, emende a petição inicial, conforme suso delineado, 

inclusive adequando-a ao rito do Juizado Especial Cível, se lhe aprouver, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004594-17.2020.8.11.0015. AUTOR: TALITTA TUANA ALVES 

RODRIGUES REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos 

etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Talitta Tuana Alves Rodrigues em face de Editora E 

Distribuidora Educacional S/A, ambos 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. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, 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, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 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. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 375 de 544



ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). 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 promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, 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 preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo 

a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Cite-se a parte promovida, 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 promovente, 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004568-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRETTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004568-19.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIRETTA INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA - ME REQUERIDO: VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

anulação de inscrição indevida e indenização por danos morais, com 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Diretta Insumos 

Agrícolas Eirele ME, em face de Vidros Mais C Vidros Ltda., ambos 

qualificados. Pedido visando a condenação da promovida ao pagamento 

de indenização por danos morais, sugerindo o montante equivalente à 40 

salários mínimos, perfazendo o importe de R$ 41.560,00. Todavia, atribuiu 

à causa o valor de R$ 42.760,00. Sem delongas, verifico que a exordial 

não foi devidamente instruída. Ambos os valores indicados não 

correspondem ao valor do salário mínimo vigente, além de que o conteúdo 

econômico cobiçado excede o teto dos Juizados Especiais Cíveis, que, 

conforme disposto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995 é de 40 

salários mínimos: “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. (...)”. Noutro giro, pelo que se denota dos 

pedidos e requerimentos do feito, o valor da causa corresponde apenas 

ao valor pretendido em danos morais. Entretanto, a parte promovente não 

se atentou ao valor total que pretende se eximir. Dispõe o art. 292, inciso 

VI que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Portanto, o 

valor da causa deve corresponder a soma dos valores dos pedidos, do 

dano moral e do valor que alega ser indevido, diante da expressa previsão 

legal, nos termos do artigo 292, inciso VI, do CPC. Isso porque, na hipótese 

de procedência da pretensão, a parte promovente se libera do débito que 

lhe é imputado, com a consequente exclusão da restrição creditícia 

lançada em seu nome, sendo este também o proveito econômico discutido. 

Calha frisar que o valor da causa deve ser fixado de acordo com o 

conteúdo econômico cobiçado na pretensão, conforme disposto nos arts. 

291 e 292 do CPC. Por derradeiro, a presente ação foi endereçada ao 

Juizado Especial da Comarca de Sorriso/MT. Assim, imprescindível que a 

parte promovente também esclareça se pretende a redistribuição do feito 

ou, se for o caso, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação 

nesta Vara em que foi distribuída, corrigindo, por consectário, seu 

endereçamento. Isto posto, intime-se a parte promovente para que, no 

prazo de 15 dias, emende a petição inicial, conforme suso delineado, 

inclusive adequando-a ao rito do Juizado Especial Cível, se lhe aprouver, 

sob pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004494-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS GONCALVES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004494-96.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

EPAMINONDAS GONCALVES DE ARAUJO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença com base no 

que dispõe o art. 534 do CPC. Anote-se como como cumprimento de 

sentença. Intime-se a Fazenda Pública na pessoa dos seus 

Representantes Judiciais para, querendo, apresentar impugnação nos 

próprios autos, no prazo de 30 dias, consoante com o disposto no art. 

535, caput, do Código de Processo Civil. Caso apresentada, intime-se a 

parte impugnada para, se lhe aprouver, manifestar quanto a impugnação 

no prazo de 15 dias, e na sequência, façam os autos conclusos para 

análise. Certificada a ausência de impugnação ao cumprimento de 

sentença, promova-se o cálculo, conferindo-o com o apresentado pela 

parte exequente, nos termos do Provimento n. º 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020. Com os cálculos, digam as partes em 05 dias, e se 

nada for reclamado, expeça-se ofício Requisitório de Pequeno Valor à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

observando-se o cálculo elaborado, para o pagamento do crédito de 

pequeno valor, a ser realizado no prazo de 60 dias, contado do 

recebimento da requisição, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da Lei. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012487-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DOS SANTOS DESTEFANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012487-76.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARIANA DOS SANTOS 
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DESTEFANI REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos etc. 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010326-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VICENTE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010326-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIA VICENTE DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Vistos etc. 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000013-56.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SIMONE CHIAMENTI 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. 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, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007554-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AMANCIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (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 DECISÃO Processo: 

1007554-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ERICA AMANCIA DE CAMPOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Recurso inominado, que deixo de 

receber, dado sua interposição tardia, fora do prazo legal de 10 dias, 

sendo que a tempestividade é um dos requisitos intrínsecos dos 

pressupostos recursais. Contado o prazo nos termos previstos no art. 42 

da Lei 9.099/1995, c/c art. 219 e 224, ambos do CPC. O recurso, portanto, 

é intempestivo. Nego-lhe seguimento. Escoado o prazo de eventual 

insurgência, anote-se, baixe-se e arquive-se, se nada for requerido em 05 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/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 DECISÃO Processo: 

1005150-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO FERREIRA DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Chamo o 

feito à ordem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por THIAGO 

FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

que se encontra em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ante a 

realização de bloqueio de valores em conta bancária da parte Executada 

foi prolatada sentença que julgou findo o cumprimento de sentença (id nº 

29564414 ). Contudo, verifico que a parte executada não foi cientificada 

acerca da constrição efetivada em Id. 26607819. Portanto, efetuo a 

CORREÇÃO na sentença de id nº 29564414, para inicialmente, intimar a 

parte executada para que, diante da constrição realizada via BACENJUD 

em Id. 26607819, apresente, caso queira, embargos no prazo legal (CPC, 

art. 915) ou se insurja na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do 

CPC, voltando-me o processo imediatamente concluso quando escoado o 

prazo para manifestação. Com efeito, determino a SUSPENSÃO da 

assinatura do ALVARÁ nº 597053-9/2020 informado no id nº 30478229 

até o deslinde da questão alhures destacada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010458-87.2015.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MAIANA ZANDOMENICO (EXEQUENTE)

GLADIS ZANDOMENICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010458-87.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: GLADIS ZANDOMENICO, 

MAIANA ZANDOMENICO EXECUTADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO 

MULTIPLO, BANCO DO BRASIL SA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Cuida-se de pedido de expedição de 

alvará formulado por BANCO DO BRASIL no id nº 28803160 em 

observância ao teor da sentença de id nº 17142040. Sobreveio 

manifestação da parte autora (id nº 31174937), postulando pela 

denegação do aludido pedido. Todavia, não obstantes os argumentos 

expostos pela parte ora peticionante entendo que o seu pedido não 

comporta acolhimento. A sentença que julgou extinto o cumprimento de 

sentença (id nº 17142040), após discorrer sobre a evolução do valor 

devido ao longo do transcurso do feito concluiu, em síntese, pela 

existência de crédito em favor da Exequente, devendo em benefício desta 

ser expedido alvará da totalidade do valor depositado pelo réu Banco do 

Brasil no valor de R$ 2.965,44 (id nº 2085936), bem como, sobre o valor 

de R$ 2.732,16 depositado pela corré Unimed deverá ser expedido em 

favor da Exequente a importância total de R$ 1.816,27 (abrangendo os 

itens c.2 e c.3 da sentença em comento). Por fim, o item c.4 determinou a 

restituição em favor da corré UNIMED da importância de R$ 915,86, a ser 

destacado do valor de R$ 2.732,16 por ela depositado. Neste contexto não 

se apurou nenhum saldo a restituir em favor da, ora peticionante, BANCO 

DO BRASIL que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

recurso ante eventual discordância nos fundamentos da sentença 

extintiva. Diante do exposto, NEGO o pedido formulado no id nº 28803160. 

EXPEÇAM-SE os ALVARÁS já autorizados no dispositivo da sentença de 

id nº 17142040, observando-se, quanto a Exequente, os dados bancários 

informados no id nº 31174937. Quanto a corré UNIMED, INTIME-SE para 

que, no prazo de 5 dias, informe nos autos os dados bancários para a 

confecção do respectivo alvará. Cumprido o prazo, EXPEÇA-SE o 

ALVARÁ. Contudo, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

ARQUIVE-SE o feito, com as cautelas de praxe, ressalvado o direito da 

corré UNIMED, pleitear o seu desarquivamento e postulando a expedição 

do competente alvará no prazo legal. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009763-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE FERREIRA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009763-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FELIPPE GABRIEL MEDINA 

DIAS REQUERIDO: FELIPE FERREIRA AMARAL Vistos etc. Vislumbrada 

inúmeras tentativas da parte promovente de localizar a parte promovida, 

todas infrutíferas, de modo que por meio da petição de Id. 30238098, o 

promovente informou diversos endereços e telefones e pugnou por novas 

diligências com o mesmo fito. De antemão, cabe a este Juízo esclarecer 

que por traz de todas as diligencias realizadas pelo Judiciário, são 

empregados inúmeros recursos financeiros, principalmente no âmbito dos 

Juizados Especiais, em vista da isenção do pagamento de custas 

processuais em sede de 1º grau. Destaco ainda que a citação na forma 

pretendida fere diretamente os princípios regentes deste Juízo. Sobretudo 

o princípio da economia processual, que busca a redução de custas e 

despesas processuais, o da celeridade, que estabelece uma redução 

visível no tempo de tramitação processual, sendo que o tempo gasto em 

diligências tão extensas como esta acarretaria na morosidade do trâmite e 

o po fim, princípio da simplicidade, que procura simplificar no que for 

possível os atos processuais, o que exige uma postura colaborativa entre 

todos os sujeitos participantes do processo, como também dispõe o art. 6º 

do CPC. O juízo deve sim cooperar na busca da justiça, porém, não pode 

funcionar como braço direito das partes e advogados, até mesmo porque 

a parte promovente forneceu múltiplos endereços sem ao menos justificar 

de onde os obteve ou qualquer sinal mínimo de que realmente a parte 

promovida possa ali ser encontrada. Portanto, ante todo o exposto, 

determino que a parte promovente, esclareça no prazo de 05 dias, em qual 

dos endereços informados pretende que seja tentada a referida citação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007353-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007353-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE MENDES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino o levantamento dos valores 

incontroversos depositados neste feito, conforme comprovante de Id. 

28151522, devendo a transferência ser realizada, mediante alvará judicial, 

na conta bancária indicada na petição de Id. 28249244, em nome do 

causídico da parte exequente, eis que possui procuração com poderes 

especiais de recebimento e quitação (Id. 14339976). Ademais, 

considerando o petitório de Id. 28249244, onde a parte exequente informa 

valor remanescente a receber, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 10 dias, manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo 

exequente, requerendo ao final o que entender de direito. Decorrido o 

aludido prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004151-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINOP ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 379 de 544



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004151-66.2020.8.11.0015. REQUERENTE: SINOP ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Ação 

Revisional, c/c declaratória de rescisão contratual, com pedido de tutela 

provisória de urgência, aviada por Sinop Ortopedia e Traumatologia Ltda. 

em face de Claro S/A, ambos 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 a 

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. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Pretende a empresa 

promovente, por intermédio da presente demanda, discutir a abusividade 

da cláusula de fidelidade no contrato de telefonia, que estipula prazo de 

permanência de 24 meses. Afirmado pela empresa demandante que 

contratou o plano de telefonia móvel com fidelização para obter descontos 

na aquisição de aparelhos telefônicos. Todavia, decorrido 12 meses do 

contratado e sob o argumento de que os serviços não lhe são mais úteis, 

requer a rescisão do contrato antes do decurso do prazo de fidelização. 

Alegado, ainda, que não concorda com a multa contratual, visto que pagou 

pelos serviços durante os 12 meses, sendo que tal período é suficiente 

para compensar a promovida dos benefícios que lhe foram concedidos no 

momento da contratação. Pois bem. No caso sob análise, neste incipiente 

momento processual, não é vislumbrada a presença dos requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, 

para a comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a 

dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do 

contraditório. Isso porque a probabilidade do direito na linha almejada em 

tutela de urgência, que é, entrelinhas, a interrupção do contrato de 

telefonia sem o pagamento da multa rescisória, não encontra guarida nos 

negócios em geral. Obrigações não significam liberações. Se contratou, de 

alguma forma deve honrar, exceto se eventualmente identificada 

abusividade ou iniquidade. Ocorre que a cláusula de fidelização por 24 

meses para pessoa jurídica, aparentemente, é legítima, na medida em que 

a empresa promovente, de forma livre e consciente a aceitou para 

obtenção de descontos na aquisição de aparelhos telefônicos, em que 

pese, provavelmente, houvesse a opção de contratar sem os benefícios 

ofertados ou de contratar o serviço com outra operadora. O art. 59 da 

Resolução nº 632/2014 da Anatel dispõe que: “Art. 59. O prazo de 

permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo 

ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º 

do art. 57”. Assim, em linha de princípio, não restou verificado 

reprovabilidade na conduta da empresa promovida em efetuar a cobrança 

da multa rescisória. A propósito, sobre o tema, seguem arestos com 

destaques em negrito: “RECURSO ESPECIAL Nº 1.394.382 - SP 

(2013/0232517-5) "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - 

CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PERÍODO DE CARÊNCIA - 

INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - POSSIBILIDADE. As cláusulas 

contratuais que impõem prazo de permanência mínima e multa pela 

rescisão contratual dentro deste prazo não são abusivas, em razão de tal 

forma de contratação viabilizar a concessão de diversos benefícios ao 

consumidor no ato da contratação. (...) Tal entendimento encontra-se em 

consonância com a orientação firmada por esta Corte, segundo a qual "a 

cláusula de fidelização, em contrato de telefonia, é legítima, na medida em 

que o assinante, em contrapartida, recebe benefícios, bem como em face 

da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos 

realizados" (STJ, AgRg no REsp 1.204.952/DF, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/08/2012). Nesse 

sentido: "ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS 

ESPECIAIS PROVIDOS. 1. É firme a jurisprudência do STJ de que a 

chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na 

medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o 

qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma 

necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para 

recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, 

bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. 2. Precedentes 

desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. 

MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 30.10.2012 (...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste 

STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em contrato de 

telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe benefícios e em 

face da necessidade garantir um retorno mínimo em relação aos gastos 

realizados. Precedentes: AgRg no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 14.8.2012, DJe de 

20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, DJe 10/12/2009. 3. (...) (STJ - REsp: 1394382 SP 2013/0232517-5, 

Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 

21/08/2017); “RECURSO INOMINADO. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL 

PARA PESSOA JURÍDICA. CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIDADE 

ESTIPULADA EM 24 MESES, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA 

ABUSIVA. APLICA-SE AO CASO O ART. 59, DA RESOLUÇÃO 632/2014 

DA ANATEL, QUE DISPÕE QUE OS PRAZOS DE FIDELIDADE NOS 

CONTRATOS CORPORATIVOS, SÃO DE LIVRE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ASSINATURA DO 

CONTRATO. VALIDADE DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL ANTES 

DO TÉRMINO DE FIDELIDADE PREVISTO EM 24 MESES. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007863087, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/08/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007863087 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2018); “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PLANO 

EMPRESARIAL DE TELEFONIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA 

DO RÉU. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

CORRESPONDENTE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. CABIMENTO. 

CLÁUSULA VÁLIDA. RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. QUEBRA 

CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR NO PERÍODO DE FIDELIDADE DO 

CONTRATO. EXIGÊNCIA DE PERMANÊNCIA POR 24 MESES. 

POSSIBILIDADE. PLANO CORPORATIVO (ART. 59 DA CITADA 

RESOLUÇÃO). COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 

(TJ-SC - RI: 03042972520188240091 Capital - Eduardo Luz 

0304297-25.2018.8.24.0091, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de 
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Julgamento: 17/10/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital); 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR CORPORATIVO. TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DO PLANO NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA 

DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É 

lícita, em regra, a cláusula de fidelidade para prefixação de perdas e 

danos a quem não deu causa à rescisão. 2. Não há abuso na cláusula de 

permanência em contrato de telefonia que observa as regras da Anatel 

(art. 57 e seguintes da Resolução nº 632/2014). Em se tratando de 

consumidor corporativo, o prazo de permanência pode ser livremente 

negociado, desde que garantida a possibilidade de contratação pelo 

período máximo de até 12 (doze) meses. 3. O prazo de permanência de 24 

meses, livremente negociado, se mostra razoável e proporcional, 

considerando tratar-se o contratante de consumidor pessoa jurídica 

estável e permanente, que recebeu os benefícios decorrentes da 

fidelização, apresentando como único argumento para desistência dos 

planos contratados a necessidade de redução de custos diante da nova 

situação financeira em que se encontrou. 4. Apelação conhecida e 

provida.” (TJ-DF 07040632820188070001 DF 0704063-28.2018.8.07.0001, 

Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/02/2019.) Noutro 

giro, a empresa promovente não apresentou nenhum elemento de prova, 

ao menos por ora, capaz de atribuir à promovida a culpa pelo pedido de 

rompimento do contrato de telefonia móvel antes do período de carência, o 

que poderia afastar a incidência da penalidade. Dessa forma, não é 

possível admitir a tese como fundada o suficiente para garantir o 

adiantamento da tutela, uma vez que se revela temerária nessa conjuntura 

ainda um tanto fluida. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito 

aduzido, ausente o primeiro requisito para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida, preconizado pelo art. 300, caput, do CPC. Não há 

como ser concedida. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência 

pleiteada. Ausente a probabilidade do direito alardeado. Designe-se 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

cite-se a parte promovida, 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 

promovente, 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). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004641-88.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EMERSON BRAGA FRANCO 

REQUERIDO: ACORDO CERTO LTDA. - ME Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, 

com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Emerson Braga Franco em face de Ipanema Credit Management (Acordo 

Certo), ambos 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. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 
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julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, 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, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 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 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. É o entendimento 

emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A 

PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO RÉU. Nas 

ações em que o autor nega a existência de negócio jurídico firmado entre 

as partes, o ônus de provar a existência do contrato é da parte ré, diante 

da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG - AC: 

10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, a inversão 

do ônus probatório revela-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. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte promovida que exclua o nome da parte promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, bem como 

abstenha-se de efetuar cobranças pela suposta dívida discutida nos 

autos, seja por ligações, mensagens de texto via SMS ou e-mail, sob pena 

de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com 

a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. Aplico a 

inversão do ônus da prova neste feito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, 

sendo a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, 

postergo a análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, 

se for o caso. Cite-se a parte promovida, 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 promovente, 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004646-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNEY DA CRUZ VIEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004646-13.2020.8.11.0015. AUTOR: WIGNEY DA CRUZ VIEIRA GOMES 

REU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Wigney da Cruz Vieira Gomes em face de TIM 

Celular S/A, ambos 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. 

Verificado que a requerente trouxe aos autos elementos hábeis a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis 

à concessão da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. A documentação apresentada pela parte 

autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de 

cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Na hipótese, existente o vínculo 

contratual entre as partes, conforme demonstrado pelos documentos 

coligidos, a incidir o regramento do Código de Defesa do Consumidor, de 

acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, pois configurada a relação de 

consumo com nitidez. Não se pode olvidar a probabilidade do direito 

aduzido pela parte promovente, consumidora, que conforme documentos 

colacionados encontra-se adimplente com o serviço de telefonia 

contratado e, aparentemente, está com sua linha suspensa sem qualquer 

motivo aparente. O perigo de dano à parte autora é intuitivo, diante de um 

serviço que não vem sendo usufruído, em que pese aparente regularidade 

com seu plano telefônico. Isso é sintomático afluindo efetivo perigo de 

dano. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento, podendo ser modificada caso 

reste incomprovada a tese. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da pretendida tutela provisória de 

urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Deve ser concedida, 

conforme acima delimitado. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de 

relação consumerista, existindo alegações verossímeis que podem 
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configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte 

autora em relação à parte requerida. Na conjuntura, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, a 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, hei por 

bem DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência, de modo a 

determinar que a parte promovida restabeleça o funcionamento da linha 

telefônica (34) 99155-5293 de titularidade da parte promovente, no prazo 

máximo de 05 dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Cite-se a parte promovida, 

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 promovente, 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). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004660-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004660-94.2020.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINEIDE BRAZ LIMA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. A procuração é 

pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sem 

o que esta não se consubstancia, cuja demonstração deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto 

resulta no indeferimento da petição inicial ou, cessado o mandato 

outorgado, na extinção do processo, conforme o caso, a teor dos arts. 

330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, ambos do mesmo Diploma Instrumental. 

Noutro giro, pelo que se denota dos pedidos e requerimentos do feito, o 

valor da causa corresponde apenas ao valor pretendido em danos morais. 

Entretanto, a parte promovente não se atentou ao valor total que pretende 

se eximir. Dispõe o art. 292, inciso VI que: “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles”. Portanto, o valor da causa deve corresponder a 

soma dos valores dos pedidos, do dano moral e do valor que alega ser 

indevido, diante da expressa previsão legal, nos termos do artigo 292, 

inciso VI, do CPC. Isso porque, na hipótese de procedência da pretensão, 

a parte promovente se libera do débito que lhe é imputado, com a 

consequente exclusão da restrição creditícia lançada em seu nome, sendo 

este também o proveito econômico discutido. Calha frisar que o valor da 

causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico cobiçado na 

pretensão, conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Isto posto, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 15 dias, emende a 

petição inicial, de modo a corrigir o valor atribuído à causa e agregar 

procuração regular, sob pena de indeferimento da inicial e consequente 

julgamento do feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004672-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BATISTA DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004672-11.2020.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOACIR 

BATISTA DOS REIS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos etc. Esclareça a parte autora em 15 dias, se pretende 

realmente mover a ação contra o Estado de Mato Grosso, ciente da 

existência de autarquia estadual denominada MTPREV que rege e 

administra a matéria trazida no tema proposto, sob risco de eventual 

reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam. Intime-se Cumpra-se. 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011127-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA MARIA HASSELSTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011127-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRMA MARIA HASSELSTROM 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Por imposição do 

Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e preparado, 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Já apresentadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007142-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE APARECIDA LUZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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. 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, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DEISE APARECIDA 

LUZETTI em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de FISIOTERAPEUTA entrando em 
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exercício na data de 12/06/1998. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício, nem os reflexos das horas-extras, adicional de 

insalubridade e de férias sobre o 13º salário. Ainda sustentou que a Lei nº 

663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao promovente 

apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão 

funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de 

serviço. Em sede de contestação o requerido impugnou o valor da causa, 

arguiu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 

663/2001. A IMPUGNAÇÃO ao VALOR DA CAUSA não é óbice para o 

enfrentamento do mérito, sobretudo, quando, não se vislumbra que 

eventual valor devido a parte autora ultrapassará o teto fixado. Extrai-se 

da legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado 

aos proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo 

exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou 

exercício em 12/06/1998; assim, a partir de 20/12/2001 lhe era devido o 

pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% 

a cada ano subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do 

referido adicional entre 20/12/2001 e 23/11/2012. Todavia a presente 

demanda foi ajuizada em 19/07/2018 o que implica em considerar 

prescritas as verbas devidas até 19/07/2013. Desta forma, infere-se que, 

quanto ao percebimento do adicional de antiguidade e merecimento, 

eventuais verbas devidas encontram-se prescritas. Sobre o tema o art. 1º 

do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por 

ACOLHER a PRESCRIÇÃO e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como 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 nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para 

suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de 

admissibilidade recursal. 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: 1006717-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviço com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, cópia dos documentos pessoais além de 

telas de seu sistema interno e extrato de faturas, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 
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de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 394,03 (trezentos 

e noventa e quatro reais e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002191-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCOM JHONATAN PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação, além de 

telas de seus sistema interno e histórico de pagamento, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos contudo, verifica-se dos autos 

que a mesma quedou-se INERTE. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 1.510,29 (mil 

quinhentos e dez reais e vinte e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002438-95.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

telas de seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 319,89 (trezentos 

e dezenove reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002182-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GISELE LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 
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inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001669-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência 

de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 
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de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 401,08 

(quatrocentos e um reais e oito centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NOELI CORREA DORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de feito que se encontra em fase de CUMPRIMENTO 

de SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo com a 

concordância da parte Exequente. No id nº 17134661 foi proferida por 

este Juízo sentença de mérito condenando solidariamente as promovidas 

em restituírem ao promovente a importância de R$ 979,00 devidamente 

atualizada. A promovida B2W COMPANHIA DIGITAL no id nº 23476107 

efetuou adimplemento parcial no valor de R$ 413,33. Seguida pela corré 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A que efetuou o depósito judicial da 

importância de R$ 388,33 (id nº 23956470). Por fim a requerida BANCO 

BRADESCO S/A efetuou o depósito de R$ 883,13 (id nº 27950992) 

aduzindo ser o remanescente. Sobreveio manifestação do promovente 

pleiteando a liberação integral dos valores depositados. Contudo, tal 

liberação deverá ocorrer apenas em parte uma vez que a promovida 

BANCO BRADESCO S/A efetuou pagamento a maior. Em sua manifestação 

de id nº 27950690 apresenta cálculo de atualização monetária dos valores 

devidos abatendo o valor pago pela corré BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A, todavia, não contabilizou o primeiro valor pago, pela corré B2W 

COMPANHIA DIGITAL no id nº 23476107. Efetuando-se os descontos de 

todos os valores pagos, R$ 413,33 e R$ 388,33, apura-se que a corré 

BANCO BRADESCO S/A deveria ter adimplido apenas a importância de R$ 

469,80. Por fim, consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de 

Embargos ou qualquer outra medida pela parte executada. Diante do 

exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado da 

presente sentença, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o 

competente ALVARÁ, observando-se os dados bancários de id nº 

28435893, para levantamento integral dos valores depositados nos ids nº 

23476107 (R$ 413,33) e id nº 23956470 (R$ 388,33), bem como 

levantamento parcial, no valor de R$ 469,80, sobre o valor total depositado 

no id nº 27950992, devendo a diferença, R$ 413,33, ser restituída ao 

promovido BANCO BRADESCO S/A. INTIME-SE o corréu BANCO 

BRADESCO S/A para que, no prazo de 10 dias, informe nos autos os 

dados bancários para viabilizar a expedição do alvará de restituição acima 

determinado. Por conseguinte, DETERMINO o CANCELAMENTO do 

ALVARÁ nº 603401-2/2020 (id nº 31127457). Deixo de condenar as 

promovidas no pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como 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 nº 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005355-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRANCISCO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO OAB - MT26643/O (ADVOGADO(A))

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

29692475, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 6.642,00 (id nº 29692474) 

conforme dados bancários indicados no id nº 30923453. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como 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 nº 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001130-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDO 

LEMES DA SILVA. REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA – EPP e outro. Vistos 

etc. Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. 
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Certifique-se o trânsito em julgado da sentença (Id nº 4739533) e, após, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto do depósito judicial registrado no ID nº 

27737587, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

31174902. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GAIST - ME (EXECUTADO)

VANESSA KRASNIEVICZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000265-59.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP EXECUTADO: SAMUEL GAIST - ME, VANESSA 

KRASNIEVICZ 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: 1000694-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que o promovido efetuou o adimplemento 

da condenação pugnando pela extinção do feito, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA tácita do Recurso Inominado interposto no id nº 26509473 

eis que praticado ato inequivocamente contrário ao desejo recursal. 

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE em favor da parte 

Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 

3.124,14 (id nº 27661718) conforme dados bancários indicados no id nº 

30762199. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como 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 nº 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.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012773-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MARILUCE DE SOUZA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE em favor da 

parte Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de 

R$ 4.856,21 (id nº 28069520) conforme dados bancários indicados no id 

nº 28742652. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como 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 nº 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013033-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 
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DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

29117280, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 2.070,11 (id nº 30252111) 

conforme dados bancários indicados no id nº 30298350. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como 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 nº 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. Cumprida as determinações supra, nada sendo 

requerido remetam-se os autos ao arquivo com baixas de praxe. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013859-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUDIANE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Em razão do trânsito em julgado certificado no id nº 

30815195, EXPEÇA-SE em favor da parte Requerente, o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 3.034,18 (id nº 30582785) 

conforme dados bancários indicados no id nº 30898520. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como 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 nº 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. Cumprida as determinações supra, nada sendo 

requerido remetam-se os autos ao arquivo com baixas de praxe. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON BOVEDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que o petitório de id nº 27797173, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do Recurso Inominado interposto no id nº 

25804496. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE em favor da parte 

Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 

3.204,91 (id nº 19581145) conforme dados bancários indicados no id nº 

27797173. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como 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 nº 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013969-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ZANATO BORELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013969-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICK ZANATO BORELLA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo 

com a concordância da parte Exequente. Em consulta ao Sistema PJe não 

verificando a distribuição de Embargos ou qualquer outra medida pela 

parte executada. Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Em razão 

do trânsito em julgado certificado no id nº 29700331, EXPEÇA-SE em favor 

da parte Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento do valor 

de R$ 3.035,76 (id nº 30255300) conforme dados bancários do próprio 

autor indicados no id nº 29442187. Deixo de condenar a promovida no 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como 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 nº 

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. 

Cumprida as determinações supra, nada sendo requerido remetam-se os 

autos ao arquivo com baixas de praxe. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005764-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI RIBEIRO MONSIGNATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o 

pagamento espontâneo com a concordância da parte Exequente. Em 

consulta ao Sistema PJe não verificando a distribuição de Embargos ou 

qualquer outra medida pela parte executada. Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE em favor da 

parte Requerente, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de 

R$ 3.259,71 (id nº 30355611) conforme dados bancários indicados no id 

nº 30815935. Deixo de condenar a promovida no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como 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 nº 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. Cumprida as determinações 

supra, nada sendo requerido remetam-se os autos ao arquivo com baixas 

de praxe. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001092-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001092-70.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. 

Petição inicial de cumprimento de sentença, proferida no bojo dos autos nº 

8010685-82.2012.8.11.0015, que a parte promovente coligiu cópias, a 

instruir a pretensão em pauta. É o mínimo relatório. Decido. Calha assentar 

que não se justifica execução autônoma de título judicial em autos 

distribuídos com base em cópias da sentença transitada em julgado, como 

nessa hipótese, olvidando o processo cognitivo, sendo possível 

acessá-lo, seja mediante desarquivamento, como é o caso. Mas é cediço 

que a sede natural de se fazer o cumprimento da sentença é nos autos da 

condenação. Essas execuções mediante cópias da sentença, na verdade, 

como este caso bem ilustra, desvirtuam o controle e cria enchanças para 

se sobreporem execuções sucessivas e estéreis, da mesma espécie e 

sem efetividade alguma. O que deve ser tolhido. Mister reforçar que a 

execução de sentença deve ser feita nos próprios autos da cognição, 

tendo em vista ter sido albergado pelo atual regramento processual o 

chamado processo sincrético, em que conhecimento e cumprimento são 

apenas fases distintas de um mesmo processo. No caso dos autos, o 

título executivo é uma sentença, proferida nesta Comarca, neste mesmo 

juízo, em regular processo cognitivo. O processo sincrético facilita a vida 

dos litigantes em todos os sentidos e permite controle judicial do 

cumprimento da sentença, para não ocorrer várias execuções do mesmo 

título ou serem distribuídas ao alvedrio da parte, noutros juízos e até em 

comarcas diversas, a causar tumulto inevitável e inaceitável, já que só 

geraria atrapalho e não contribuiria de jeito maneira para a efetividade da 

prestação jurisdicional. Nesse passo, clarividente a inviabilidade da 

execução como ora pretendido, fora dos autos da condenação, sendo 

que se dá aquela no mesmo juízo desta, e que, se insistir, poderá criar 

situação processual esdrúxula de fomentar ou permitir duplicidade ou 

mesmo a possibilidade de vários feitos executivos da mesma sentença. De 

lembrar, por fim, aos operadores do direito que doravante a renitência em 

agregar cópias das peças atinentes aos autos principais cognitivos e 

distribuir causa executiva de título judicial em autos apartados, como neste 

caso, é causa de indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita 

(art. 330, inciso III, do CPC). Medida de rigor, a fazer cumprir o trilho 

processual legal. Isto posto, em homenagem à economia e celeridade 

processual, sem desprezo da instrumentalidade das formas, INDEFIRO a 

presente inicial de cumprimento de sentença, ante a inadequação da via 

manejada para execução do julgado, com fulcro no art. 330, inciso I, do 

CPC, pelo que declaro extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos dos incisos I e IV do art. 485 do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000291-57.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PERFISA - PERFILADOS DA 

AMAZONIA LTDA - EPP REQUERIDO: SAMUEL GAIST, SAMUEL GAIST - 

ME 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
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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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar 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. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 
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prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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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, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta 

por JOSE PEREIRA DE SANTANA em face de TIM CELULAR S/A. A 

presente demanda versa sobre a linha telefônica móvel (66) 99985-6188 

na qual a parte Requerente aduz ter efetivado alteração para plano 

pós-pago; porém além de ter a linha bloqueada sem comunicação prévia, 

ainda recebeu cobranças. Por seu turno a parte Requerida aduz 

PRELIMINAR de LITISPENDÊNCIA e no mérito afirma pela legitimidade das 

restrições em cadastro de inadimplentes, pela regularidade do débito e 

inexistência de danos morais. Por fim postulou pela realização de 

audiência de instrução. A LITISPENDÊNCIA, tal como conceituada no art. 

337, §§1º a 3º, CPC, trata-se da repetição de uma ação anteriormente 

ajuizada, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido; contudo, não é o caso dos autos. Em consulta ao Sistema 

PJe, verifica-se que a parte Requerente ajuizou, em face da parte 

Requerida, duas demandas. Esta distribuída sob o número 

1001303-48.2016.8.11.0015 em que parte Requerente questiona o 

bloqueio na linha telefônica móvel (66) 99985-6188; bem como, os autos 

1001219-47.2016.8.11.0015, onde a parte Requerente questiona o 

bloqueio na linha telefônica móvel (66) 998127-3497. Para que ocorra a 

litispendência deve ocorrer a identidade das partes, da causa de pedir e 

do pedido; porém, conforme resta evidente, há clara diferença entre as 

causas de pedir das demandas, uma vez que cada uma refere-se à uma 

linha telefônica distintas. Portanto, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por 

não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Nos 

ditames do art. 341, CPC incumbe ao réu o ônus da impugnação específica 

quanto as fatos trazidos pelo autor na petição inicial e, caso não cumprido, 

impõe-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. A 

petição inicial é cristalina em delimitar sua causa de pedir: alegado bloqueio 

indevido em linha telefônica móvel após a migração para plano pós-pago; 

porém, a matéria defensiva tratou sobre inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Neste diapasão impõe-se a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na petição inicial. Não obstante, por tratar-se de prova 

negativa, era igualmente ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, 

II, CPC e art. 6º, VIII, CDC a prova de que não houve o alegado bloqueio ou 

que este perdurou por tempo menor do que a parte Requerente afirma. O 
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indevido bloqueio da linha telefônica móvel da parte Requerente, sobretudo 

considerando a importância que referida telefonia móvel impacta nas 

relações interpessoais e profissionais de uma sociedade moderna e 

altamente conectada reveste de ilicitude passível da reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO INDEVIDO NA LINHA TELEFÔNICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. Falha do serviço. É inequívoca a 

responsabilidade do demandado diante da falha na prestação de serviços, 

pois não restabeleceu os serviços da linha telefônica pertencente à parte 

autora, considerando os protocolos para a solução do problema. 

Comprovada a falha na prestação dos serviços descritos na inicial, 

bloqueio indevido da linha telefônica. Caso. Parte autora que provou fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, havendo 

elementos nos autos de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera 

do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Multa Diária. 

Aplica-se a astreinte para cumprimento da antecipação de tutela 

confirmada na sentença. Cabe ao réu juntar nos autos prova de que 

cumpriu com a decisão da antecipação de tutela. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072909914, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 20/04/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para a parte Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Referido valor 

mostra-se adequado eis que, de igual forma, nos autos n. 

1001219-47.2016.8.11.0015, houve a condenação pelos fatos lá 

narrados. No que tange aos alegados lucros cessantes era ônus da parte 

Requerente a prova do fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 

373, I, CPC; porém, não há nos autos prova contudente do prejuízo, visto 

que para sua ocorrência não basta a mera alegação, mas sim prova 

efetiva deste. Neste sentido entende a jurisprudência pátria: APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - LUCROS CESSANTES 

INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO PREJUÍZO 

EFETIVO - LIDE PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - LIDE SECUNDÁRIA 

PREJUDICADA - RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELO 

PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS - APELAÇÃO - NEGA 

PROVIMENTO - ADESIVO - PROVIMENTO. 1.- Para a indenização por 

lucros cessantes, há que existir prova concreta de que o prejudicado, em 

decorrência unicamente do ato ilícito, deixou de integrar ao seu patrimônio 

vantagens e/ou rendimentos que já eram certos. 2.- Se a denunciação da 

lide somente é formulada em razão da ação principal, não se afigura justo 

que a demandada, vencedora da demanda, ante a improcedência do 

pedido, tenha que suportar o pagamento da verba honorária da lide 

secundária, na medida em que nada sucumbiu". (TJPR - 10ª C. Cível, Ap. 

Cível nº 1097285-9,. Rel. Des. Luiz Lopes, j. 20.03.2014). (TJPR - 9ª 

C.Cível - AC - 1249209-6 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central 

de Maringá - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 16.10.2014) (TJ-PR 

- APL: 12492096 PR 1249209-6 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz Patitucci, 

Data de Julgamento: 16/10/2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1452 11/11/2014 - grifo nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR, 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.000,00 (Um mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se.
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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, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta 

por JOSE PEREIRA DE SANTANA em face de TIM CELULAR S/A. A 

presente demanda versa sobre a linha telefônica móvel (66) 99985-6188 

na qual a parte Requerente aduz ter efetivado alteração para plano 

pós-pago; porém além de ter a linha bloqueada sem comunicação prévia, 

ainda recebeu cobranças. Por seu turno a parte Requerida aduz 

PRELIMINAR de LITISPENDÊNCIA e no mérito afirma pela legitimidade das 

restrições em cadastro de inadimplentes, pela regularidade do débito e 

inexistência de danos morais. Por fim postulou pela realização de 

audiência de instrução. A LITISPENDÊNCIA, tal como conceituada no art. 

337, §§1º a 3º, CPC, trata-se da repetição de uma ação anteriormente 

ajuizada, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido; contudo, não é o caso dos autos. Em consulta ao Sistema 

PJe, verifica-se que a parte Requerente ajuizou, em face da parte 

Requerida, duas demandas. Esta distribuída sob o número 

1001303-48.2016.8.11.0015 em que parte Requerente questiona o 

bloqueio na linha telefônica móvel (66) 99985-6188; bem como, os autos 

1001219-47.2016.8.11.0015, onde a parte Requerente questiona o 

bloqueio na linha telefônica móvel (66) 998127-3497. Para que ocorra a 

litispendência deve ocorrer a identidade das partes, da causa de pedir e 

do pedido; porém, conforme resta evidente, há clara diferença entre as 

causas de pedir das demandas, uma vez que cada uma refere-se à uma 

linha telefônica distintas. Portanto, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por 

não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Nos 

ditames do art. 341, CPC incumbe ao réu o ônus da impugnação específica 

quanto as fatos trazidos pelo autor na petição inicial e, caso não cumprido, 

impõe-se a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. A 

petição inicial é cristalina em delimitar sua causa de pedir: alegado bloqueio 

indevido em linha telefônica móvel após a migração para plano pós-pago; 

porém, a matéria defensiva tratou sobre inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Neste diapasão impõe-se a presunção de veracidade dos 

fatos alegados na petição inicial. Não obstante, por tratar-se de prova 

negativa, era igualmente ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, 

II, CPC e art. 6º, VIII, CDC a prova de que não houve o alegado bloqueio ou 

que este perdurou por tempo menor do que a parte Requerente afirma. O 

indevido bloqueio da linha telefônica móvel da parte Requerente, sobretudo 

considerando a importância que referida telefonia móvel impacta nas 

relações interpessoais e profissionais de uma sociedade moderna e 

altamente conectada reveste de ilicitude passível da reparação moral. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

TELEFONIA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO INDEVIDO NA LINHA TELEFÔNICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. Falha do serviço. É inequívoca a 

responsabilidade do demandado diante da falha na prestação de serviços, 

pois não restabeleceu os serviços da linha telefônica pertencente à parte 

autora, considerando os protocolos para a solução do problema. 

Comprovada a falha na prestação dos serviços descritos na inicial, 

bloqueio indevido da linha telefônica. Caso. Parte autora que provou fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, havendo 

elementos nos autos de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera 

do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Multa Diária. 

Aplica-se a astreinte para cumprimento da antecipação de tutela 

confirmada na sentença. Cabe ao réu juntar nos autos prova de que 

cumpriu com a decisão da antecipação de tutela. NEGARAM PROVIMENTO 
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AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072909914, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em 20/04/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral 

é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para a parte Requerente é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Referido valor 

mostra-se adequado eis que, de igual forma, nos autos n. 

1001219-47.2016.8.11.0015, houve a condenação pelos fatos lá 

narrados. No que tange aos alegados lucros cessantes era ônus da parte 

Requerente a prova do fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 

373, I, CPC; porém, não há nos autos prova contudente do prejuízo, visto 

que para sua ocorrência não basta a mera alegação, mas sim prova 

efetiva deste. Neste sentido entende a jurisprudência pátria: APELAÇÃO 

CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - LUCROS CESSANTES 

INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DO PREJUÍZO 

EFETIVO - LIDE PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - LIDE SECUNDÁRIA 

PREJUDICADA - RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELO 

PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA - 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS - APELAÇÃO - NEGA 

PROVIMENTO - ADESIVO - PROVIMENTO. 1.- Para a indenização por 

lucros cessantes, há que existir prova concreta de que o prejudicado, em 

decorrência unicamente do ato ilícito, deixou de integrar ao seu patrimônio 

vantagens e/ou rendimentos que já eram certos. 2.- Se a denunciação da 

lide somente é formulada em razão da ação principal, não se afigura justo 

que a demandada, vencedora da demanda, ante a improcedência do 

pedido, tenha que suportar o pagamento da verba honorária da lide 

secundária, na medida em que nada sucumbiu". (TJPR - 10ª C. Cível, Ap. 

Cível nº 1097285-9,. Rel. Des. Luiz Lopes, j. 20.03.2014). (TJPR - 9ª 

C.Cível - AC - 1249209-6 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central 

de Maringá - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 16.10.2014) (TJ-PR 

- APL: 12492096 PR 1249209-6 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz Patitucci, 

Data de Julgamento: 16/10/2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1452 11/11/2014 - grifo nosso). Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR, 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.000,00 (Um mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 377724 Nr: 4246-16.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES PEREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Jose dos Santos - 

OAB:25906/0, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - OAB:OAB/MT 

23.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 377724Vistos.Trata-se de pedido de substituição da 

prisão preventiva por cautelares diversas da prisão formulado por Rogério 

Alves Pereira Coelho, por intermédio de advogado, alegando, em síntese, 

serem elas suficientes no caso concreto.O Ministério Público se 

manifestou em 16.04.2020 pelo indeferimento do pedido.Vieram-me os 

autos conclusos.É o relatório. Fundamento. DECIDO.Em análise aos autos, 

vislumbra-se que o acusado está sendo processado pela prática do delito 

previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI e §2º-A, inciso I c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, com as disposições das Leis n. 8.072/90 

e n. 11.340/06, por ter desferido golpes de faca contra sua companheira, 

causando lesões em seu pescoço (região cervical), o que ocasionou 

“perfuração no esôfago em 75% (setenta e cinco por cento) da 

circunferência e lesão de veia jugular grau I”, conforme descrito na 

denúncia.O acusado foi preso em 24.02.2020 e a sua segregação 

convertida em preventiva na mesma data.Em 19.03.2020 foi prolatada 

decisão indeferindo o pedido de revogação formulado pela defesa, a qual 

foi mantida liminarmente em sede de habeas corpus (HC n. 

1007672-64.2020.8.11.000).Assim, não obstante os argumentos trazidos 

pela defesa, não vislumbro, nesse momento, que as medidas cautelares 

diversas da prisão serão suficientes para resguardar a integridade física 

e psicológica da vítima, extremamente abalada pelo fato 

ocorrido.Outrossim, os fatos apurados neste feito se revestem extrema 

gravidade e justificam, no caso concreto, a manutenção da segregação do 

acusado. A propósito:... Posto isso, INDEFIRO o pedido de substituição da 

prisão preventiva por cautelares diversas da prisão formulado por Rogério 

Alves Pereira Coelho.Após as intimações necessárias, traslade-se cópia 

desta decisão aos autos da Ação Penal Código Apolo 375959 e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações 

cabíveis.Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o advogado 

constituído. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366334 Nr: 14269-55.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAUDENIR MARCOS ZENERATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR, para devolução dos autos nº 

14269-55.2019.811.0015, Protocolo 366334, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 377786 Nr: 4319-85.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TAVARES DA CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de 

Juliano Tavares da Câmara em prisão preventiva.A PRESENTE DECISÃO 

SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO, mandado e ofício, diante do teor 

das Portarias Conjuntas n. 247 e n. 249, do TJMT, bem como da 

declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) que classificou como 

pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19).Com o retorno do expediente regular, redistribuam-se os 

autos.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se o autuado e seu 

advogado constituído.Às providências.Sinop, 18 de abril de 2020, às 16h 

50min.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 377788 Nr: 4323-25.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIANO TAVARES DA CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 377788

Vistos.

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado por Juliano Tavares 

da Câmara, por intermédio de advogado constituído.

Diante da decisão prolatada nesta data (18.04.2020), nos autos Código 

Apolo 377786, que converteu a prisão flagrancial do requerente em 
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preventiva, recebo o pleito como pedido de revogação da prisão 

preventiva.

Colha-se o parecer do Ministério Público e, após, conclusos.

Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2020 – sábado.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 377790 Nr: 4327-62.2020.811.0015

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WEMERSON LEITAO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Liberdade Provisória – Código Apolo 377790

Vistos.

Trata-se de pedido de pedido de liberdade provisória formulado por 

Wemerson Leitão Martins, por intermédio de advogado.

Diante da decisão prolatada nesta data no APF Código Apolo 377789, 

concedendo a liberdade provisória ao autuado, este feito perdeu seu 

objeto.

Assim, declaro extinto este feito e determino o seu imediato 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de vezo.

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se o autuado, por intermédio de 

seu advogado.

Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 1.387 da 

CNGC. Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito Plantonista

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 377605 Nr: 4130-10.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DAMAS DA COSTA, DOUGLAS 

HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA, MARCOS ANTUNES FOGAÇA, 

WANDERSON DA SILVA SANTOS, MATHEUS LEITE FERNANDES, ALLAN 

CARLOS MARQUES DE MENDONSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE DIAS DA SILVA - 

OAB:25588/MT

 Com estas razões, mantenho incólume a decisão proferida em 12.4.2020 

e, por conseguinte, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva 

formulado em 14.4.2020 por Marcos Antunes Fogaça.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292268 Nr: 3654-74.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BEATRICE DE ANDRADE BARROS, ARIANA PIRES DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICIPIO DE SINOP-MT, para devolução dos autos nº 

3654-74.2017.811.0015, Protocolo 292268, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001295-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 3131426, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. (contados da 

expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preenchendo os 

dados do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no 

Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em contato pelo telefone (65) 

3688-8498 (Central de Arrecadação e Arquivamento). Várzea Grande, 

17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016222-76.2019.8.11.0002

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:

ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA (EXECUTADO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

503,03 e da taxa judiciária no valor de R$ 503,03, totalizando em R$ 

1.006,07, conforme cálculo ID 31312277, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002201-32.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 31313337, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002473-89.2019.8.11.0002

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:

KAMILA ARRUDA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 31316874, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007700-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 922,88 e da taxa judiciária no valor de R$ 922.88, totalizando em R$ 

1,845.76, conforme cálculo ID 31346370, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004110-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA OAB - MT22711/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 31348503, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008572-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 149,13, totalizando em R$ 

562,53, conforme cálculo ID 31318275, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007245-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAN DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 247.08, totalizando em R$ 

660,48, conforme cálculo ID 31319793, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. 

(contados da expiração do prazo da intimação, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, 

AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N. 69/2020/RHO doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA 

CEZAR, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;Considerando o 

teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril de 2020, que alterou o Art. 

1º da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020.     R E S O L V 

EArt. 1.º - ALTERAR em parte a escala de PLANTÃO DIÁRIO dos Oficiais 

de Justiça da Comarca de Várzea Grande, que deverão auxiliar os MM. 

Juízes de Direito deste Foro, durante o expediente no mês de ABRIL/2020 

conforme se vê quadro abaixo, ficando os demais atos inalterados:Dia 22 

– quarta-Feira   ISABEL CRISTINA SOUZA NEVES   AUXILIADORA LUIZA 

DE ASSUNÇÃO   Dia 24– sexta-feira   LUCINÉIA MARIKO SASSAKI   

LEIZANGELA NOLETO DA SILVA   Dia 27– segunda-feira   LUIZ HENRIQUE 

NAVARRO   LUIZ MAXIMIANODOS SANTOS NEVESDia 28 – terça-feira   

MÁRCIA CRISTINA DE FRANÇA LEÃO   MAURO NEY CAMPOS DUARTE   

Dia 30– quinta-feira   MARILENE DE ALMEIDA   PAULO DIAS DA SILVAArt. 

2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer 

no recinto do Fórum durante o expediente normal, convenientemente 

trajado. Publique-se. Remetendo-se cópia aos senhores Juízes, 

afixando-se no mural do Fórum. Várzea Grande, 14 de abril de 

2020.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZARJuiz de Direito Diretor do 

Foro      table

 PORTARIA N. 69/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril de 2020, 

que alterou o Art. 1º da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020.

 R E S O L V E

Art. 1.º - ALTERAR em parte a escala de PLANTÃO DIÁRIO dos Oficiais de 

Justiça da Comarca de Várzea Grande, que deverão auxiliar os MM. 

Juízes de Direito deste Foro, durante o expediente no mês de ABRIL/2020 

conforme se vê quadro abaixo, ficando os demais atos inalterados:

Dia 22 – quarta-Feira

 ISABEL CRISTINA SOUZA NEVES

 AUXILIADORA LUIZA DE ASSUNÇÃO

 Dia 24– sexta-feira

 LUCINÉIA MARIKO SASSAKI

 LEIZANGELA NOLETO DA SILVA

 Dia 27– segunda-feira

 LUIZ HENRIQUE NAVARRO

 LUIZ MAXIMIANODOS SANTOS NEVES

Dia 28 – terça-feira

 MÁRCIA CRISTINA DE FRANÇA LEÃO

 MAURO NEY CAMPOS DUARTE

 Dia 30– quinta-feira

 MARILENE DE ALMEIDA

 PAULO DIAS DA SILVA

Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão 

permanecer no recinto do Fórum durante o expediente normal, 

convenientemente trajado. Publique-se. Remetendo-se cópia aos senhores 

Juízes, afixando-se no mural do Fórum.

 Várzea Grande, 14 de abril de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 71/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1.º - ESTABELECER a escala de PLANTÃO DIÁRIO dos Oficiais de 

Justiça da Comarca de Várzea Grande, que deverão auxiliar os MM. 

Juízes de Direito deste Foro, durante o expediente no mês de MAIO/2020 

como segue:

 Dia 4– segunda-feira

 AUXILIADORA LUIZA DE ASSUNÇÃO

 ARLENE IRIS DA COSTA

 CARLOS ROBERTO SOUZA OLIVEIRA

 LUIZ MAXIMIANO DOS SANTOS NETO

 Dia 5– terça-feira

 MARCIA CRISTINA DE FRANÇA LEÃO

 MAURO NEY CAMPOS DUARTE

 CELINA SUELI DA SILVA

 CIRIOMAR BENEDITO DA SILVA

Dia 6 – quarta-feira

 PAULO DIAS DA SILVA

 WANDERLEY PATRÍCIO DE SOUZA

 RAQUEL REIS MAGALHÃES TERRA

 MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

Dia 7 – quinta-feira

 LUIS HENRIQUE NAVARRO

 MARIA RITA DA SILVA

 LIDENOR VIRGULINO DA SILVA

 MARILENE DE ALMEIDA

 Dia 8 – sexta-feira

 LUCINÉIA MARIKO SASSAKI

 VANDERLÚCIA FAUSTINO DE ARAÚJO

 MANOEL MARÇAL LEMES DO PRADO

 EVANIRDES DOS SANTOS

 Dia 11– segunda-feira

 WANDERLEY PATRÍCIO DE SOUZA

 SILVANA MARIA DE LIMA

 FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO

 MAR IA RITA DA SILVA

Dia 12 – terça-feira

 LEISANGELA DA SILVA NOLETO

 PAULO HENRIQUE DOMINGUES DO AMARAL

 RAQUEL REIS MAGALHÃES TERRA

 VALDOMIRO VIEIRA RONDON

Dia 13 – quarta-feira

 MARIANA DE MATTOS CUNHA

 MILTON SIQUEIRA FARIAS FILHO

 AUXILIADORA LUIZA DE ASSUNÇÃO

 LUIZ MAXIMIANO DOS SANTOS NETO

 Dia 14 – quinta-feira

 ARLENE IRIS DA COSTA

 CARLOS ROBERTO SOUZA OLIVEIRA

 VANDERLÚCIA FAUSTINO DE ARAÚJO
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 ISABEL CRISTINA DE SOUZA NEVES

 Dia 18– segunda-feira

 MAURO NEY CAMPOS DUARTE

 CELINA SUELI DA SILVA

 CIRIOMAR BENEDITO DA SILVA

 SILVANA MARIA DE LIMA

 Dia 19 – terça-feira

 EVANIRDES DOS SANTOS

 FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO

 ISABEL CRISTINA DE SOUZA NEVES

 LUCINÉIA MARIKO SASSAKI

 Dia 20– quarta-feira

 MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 MANOEL MARÇAL LEMES DO PRADO

 PAULO DIAS DA SILVA

 PAULO HENRIQUE DOMINGUES DO AMARAL

 Dia 21– quinta-feira

 RAQUEL REIS MAGALHÃES TERRA

 LUIS HENRIQUE NAVARRO

 MARIANA DE MATTOS CUNHA

 LEISANGELA DA SILVA NOLETO

Dia 22 – sextaa-feira

 WANDERLEY PATRÍCIO DE SOUZA

 VALDOMIRO VIEIRA RONDON

 VANDERLUCIA FAUSTINO DE ARAUJO

 ARLENE IRIS DA COSTA

 Dia 25 – segunda-feira

 MILTON SIQUEIRA FARIAS FILHO

 JEFFERSON CAMPOS BORRALHO

 EVANIRDES DOS SANTOS

 FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO

 Dia 26 – terça-feira

 LUIZ MAXIMIANO DOS SANTOS NETO

 LIDENOR VIRGULINO DA SILVA

 MARILENE DE ALMEIDA

 MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

 Dia 27– quarta-feira

 MANOEL MARÇAL LEMOS DO PRADO

 MARIA RITA DA SILVA

 MARIANA DE MATTOS CUNHA

 LEIZANGELA DA SILVA NOLETO

Dia 28 – quinta-feira

 WANDERLEY PATRÍCIO DE SOUZA

 VANDERLUCIA FAUSTINO DE ARAUJO

 LUIS HENRIQUE NAVARRO

 MAURO NEY CAMPOS DUARTE

 Dia 29– sexta-feira

 JEFFERSON CAMPOS BORRALHO

 ISABEL CRISTINA DE SOUZA NEVES

 PAULO DIAS DA SILVA

 MILTON SIQUEIRA FARIAS FILHO

 Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão 

permanecer no recinto do Fórum durante o expediente normal, 

convenientemente trajado. Publique-se. Remetendo-se cópia aos senhores 

Juízes, afixando-se no mural do Fórum.

 Várzea Grande, 14 de abril de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006372-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT13136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO ALVES DE ARAUJO (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Intime-se o inventariante a fim de que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, a certidão negativa de débito com a Fazenda Pública 

Estadual, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, não prestando para 

tal fim a certidão eletrônica 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, e FEDERAL, em nome do de cujus; bem como, no prazo 

acima, junte aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis inventariados 

e o comprovante de pagamento do imposto incidente ou prova de sua 

isenção. II- Às providências.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004709-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Requer o exequente, a fim de verificar a existência de valores em 

contas e/ou aplicações financeiras em nome do executado, 

procedendo-se, caso positivo, a penhora on-line. Assim, considerando 

que o executado foi pessoalmente citado e manteve-se inerte, bem como 

face à inexistência de outros bens passíveis de penhora, defiro a penhora 

on-line via BACEN JUD, conforme espelho em anexo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002176-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DA SILVA FILHO (INVENTARIADO)

LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERTO SANTANA DA SILVA (HERDEIRO)

LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS (HERDEIRO)

ADILSON JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

JOSE SANTANA DA SILVA FILHO (HERDEIRO)

JOILTON SANTANA DA CRUZ E SILVA (HERDEIRO)

JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA (HERDEIRO)

 

Vistos. Tratando-se de procedimento de inventário, a obrigação de 

pagamento das custas processuais é atribuída ao espólio, e não ao 

inventariante, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros. 

Assim, considerando a existência de patrimônio capaz de suportar as 

custas e taxas judiciais, REVOGO o benefício da assistência judiciária 

anteriormente concedido. Nesse sentido, seguinte aresto jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS 

REMANESCENTES. Em se tratando de inventário/arrolamento é a 

expressão do patrimônio inventariado o fator preponderante para a 

concessão da gratuidade da justiça, pois as custas do processo são 

encargo do espólio e não dos herdeiros ou do inventariante, 

pessoalmente. No caso, o patrimônio a partilhar é composto por imóveis, 

urbanos e rurais, além de valores em contas bancárias e grãos, indicando 

a exploração econômica do acervo. Neste contexto, as agravantes não 

fazem jus à gratuidade da justiça. Porém, considerando o valor elevado 

das custas, cabe autorizar o parcelamento do valor em 10 mensalidades. 

DADO PROVIMENTO EM PARTE, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento, Nº 70082154923, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 17-07-2019) 

Retifique-se o valor da causa, contemplando o acervo patrimonial nos 

moldes indicados nas primeiras declarações e esboço de partilha. Com 
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objetivo de garantir o acesso à justiça, determino o recolhimento da taxa 

judiciária e custas judiciais ao final da demanda, conforme autoriza a 

CNGC-CGJ; fica consignado, desde logo, que a expedição do formal de 

partilha será precedida do pagamento das custas devidas. Concernente à 

conversão do rito, consigno que a modalidade de arrolamento pressupõe a 

vinda, com a referida peça, de relação de bens e herdeiros e atribuição de 

valor aos bens do espólio, observado o disposto no artigo 620 do Código 

de Processo Civil, e o esboço de partilha amigável na forma do artigo 664 

do Código de Processo Civil. Necessário, também, a prova da quitação dos 

tributos relativos aos bens do espólio (certidões negativas Municipal, 

Estadual e Federal) e de suas rendas (CPC, art. 664, § 5º). Desta feita, 

determino: a) Intime-se a(o) inventariante a juntar aos autos, no prazo de 

20 (vinte) dias, o comprovante de pagamento do ITCD ou prova de sua 

isenção; b) no mesmo prazo acima, intime-se para que colacione ao feito o 

esboço de partilha contemplando o acervo patrimonial e suas rendas, 

atribuindo-se valores aos bens do espólio, retificando o já apresentado. c) 

Determino, desde já, a pesquisa, via bacenjud, acerca de eventuais 

valores existentes em nome do falecido junto a instituições bancárias – 

afirmadas na exordial, primeiras declarações e esboço de partilha-, 

determinando-se a transferência de eventuais valores a conta judicial, 

vinculada a este feito. Atendidas as determinações acima, conclusos para 

análise. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000613-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERENIR JOANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

NEURES ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA GENOEVA DA COSTA (REQUERENTE)

JOMIL FILHO DA COSTA (REQUERENTE)

ANTONIO SATURNINO DA COSTA (REQUERENTE)

ENEZIA OLIVEIRA DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

ZEUNI JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

JOSIAS DA COSTA (REQUERENTE)

LEONINO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido em 

id. 28454617, com fundamento no art. 313, II, do CPC. II- Suspendo os 

presentes autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. III- Decorrido o prazo 

acima, intime-se a inventariante para o prosseguimento do feito. IV- 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004222-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE EVA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

J. V. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARISAN DA CRUZ (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido em 

id. 26692000, com fundamento no art. 313, II, do CPC. II- Suspendo os 

presentes autos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. III- Decorrido o prazo 

acima, intime-se a requerente para o prosseguimento do feito. IV- 

Intime-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005954-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILZA MARIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILES MARIA MENDES (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido em 

id. 30973999, com fundamento no art. 313, II, do CPC e Suspendo os 

presentes autos pelo prazo de 10 (dez) dias. II- Decorrido o prazo acima, 

intime-se a requerente para o prosseguimento do feito. III- Intime-se. IV 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004864-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

ANTONINHO SUTIL OAB - 546.478.009-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA BELMIRA SUTIL (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCIANDRA SUTIL (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. ANTONINHO SUTIL ingressou com o presente INVENTÁRIO dos 

bens deixados por sua esposa LUCIA BELMIRA SUTIL, falecida em 

27/08/2016. Com a inicial vieram os documentos necessários ao 

ajuizmento da ação. O requerente - ANTONINHO SUTIL fora nomeado 

inventariante, assinalando prazo para prestar compromisso e apresentar 

as primeiras declarações. Termo de compromisso – id. 19544934. 

Primeiras declarações e certidões negativas em id. 25406855. A única 

filha viva da falecida – herdeira LUCIANDRA SUTIL, foi citada e se habilitou 

nos autos. Em id. n 29972731, as partes apresentaram o formal de partilha 

amigável. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Extrai-se dos autos que inventariante e demais herdeiros são maiores e 

capazes, inclusive, regularmente representados pela mesma procuradora, 

estando, pois, todos de acordo com a conversão do presente inventário 

em arrolamento. Assim, CONVERTO O INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Corrija a autuação, procedendo-se as anotações no registro e 

na Distribuição. Tecidas essas ponderações passo ao exame do mérito. 

Pelo que se observa da documentação acostada foram preenchidos todos 

os requisitos processuais atestados pelos artigos 659 e segs. do NCPC. 

Ademais, vê-se que todos os herdeiros são maiores e capazes, não 

havendo qualquer divergência em relação à partilha. As provas 

documentais acostadas comprovam o título dos herdeiros e os bens do 

espólio, conforme exigência do art. 660 do NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Ad argumentandum, o inventário/arrolamento é um procedimento 

especial, que tem por natureza relacionar, avaliar e partilhar os bens de 

pessoas falecidas entre seus herdeiros e legatários. Não tendo caráter 

contencioso, manda a lei que o juiz decida todas as questões de direito e 

também as de fato, quando este se achar provado por documento, 

devendo as questões que demandarem alta indagação ou que 

dependerem de outras provas, ser discutidas, provadas e decididas pelas 

vias ordinárias, o que vale dizer, mediante ações próprias. Assim, em 

conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos básicos para o 

procedimento de arrolamento. Vejamos: “Art. 659. A partilha amigável, 

celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de 

plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto 

neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver 

herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662.” Ainda no mesmo sentido. “Partilha 

amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo 

unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante 

escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT, 622:715). Diante do exposto, homologo a partilha amigável 

(arts. 653 e 659, do NCPC) de id. 29972731 -, julgando por sentença para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o presente arrolamento 

sumário dos bens deixados por LUCIA BELMIRA SUTIL, atribuindo aos nela 

contemplados, os respectivos quinhões ressalvando-se possíveis direitos 

de terceiros prejudicados. Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com 

o trânsito em julgado e, após a manifestação da Fazenda Pública quanto 

ao pagamento de todos os tributos, que deverá ser intimada para esse 

único fim, expeçam-se os competentes formais de partilha e/ou carta de 

adjudicação, na forma partilhada. defiro às partes os benefícios da 
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assistência judiciária gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das 

custas judiciais (art. 99, § 6º do NCPC). Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007895-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA SILVIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DE SOUZA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 320 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

devendo juntar cópia atualizada da certidão de casamento. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012808-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. F. D. M. A. (RECONVINTE)

FRANCILENE FRANCA DANTAS (RECONVINTE)

N. R. F. D. M. A. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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: 1012808-70.2019.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Assistência 

Judiciária Gratuita, Levantamento de Valor, Alimentos]; Certifico que o 

Alvará para transferência dos valores foi enviado à Caixa Econômica 

Federal por e-mail, conforme comprovante anexo. VÁRZEA GRANDE, 22 

de abril de 2020 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004651-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMERSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDNA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FELIX DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. O comprovante de isenção do imposto de transmissão “causa 

mortis” encontra-se inserto no id. 27642793. As certidões negativas de 

débito com as Fazendas Públicas Municipal e Federal, foram devidamente 

juntadas, excetuando-se a expedida pela PGE, não prestando para tal fim 

a certidão eletrônica juntada no id. 26562442, 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. HOMOLOGO, por sentença, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, o plano de partilha (ids. 22493892 e 

13953646, pág. 3), destes autos de arrolamento, dos bens deixados por 

GERALDO FELIX DE OLIVEIRA, atribuindo aos nele contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Extingo, por corolário, o processo com resolução do mérito, com 

fulcro assente no artigo 487, i do código de processo civil. Com o trânsito 

em julgado, após a intimação da Fazenda Pública quanto ao pagamento de 

todos os tributos, que deverá ser intimada para esse único fim, e juntado 

ao feito a certidão negativa da fazenda pública estadual expedida pela 

PGE/MT, expeçam-se os respectivos formais de partilha e alvarás 

correlatos. Sem custas. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003862-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA OAB - MT26401/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULY VITORIA QUEIROZ DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 320 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

devendo juntar copia da sentença que fixou os alimentos. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011328-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1011328-57.2019.8.11.0002 FABIO EZEQUIEL LOTERIO DOS SANTOS - 

CPF: 061.766.781-02 (AUTOR(A)) FABIO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 

006.882.631-19 (REU) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, dirigi-me a 

Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, nesta Comarca, e lá 

estando não constatei a numeração 294, conforme mandado. Então 

procurei pela Empresa Hidroeste-Serviços De Bombas, em toda a Avenida 

Dom Orlando Chaves e não encontrei. Diante do exposto não foi possível 

proceder à Citação do requerido. O referido é verdade e dou fé. /MT, 19 

de abril de 2020. LEIZANGELA DA SILVA NOLETO Oficial de Justiça SEDE 

DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002985-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

CINTHYA PATRICIA FONSECA DOS SANTOS OAB - 041.839.651-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. J. B. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigos 319 e 320 do CPC. II- 

Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo informar o endereço da empresa empregadora 

do requerido, para fins de desconto em folha de pagamento. No prazo de 

15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006288-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. A. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA AMARAL DA SILVA OAB - 077.952.489-69 (REPRESENTANTE)

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR PEREIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA DE ANDRADE OAB - MT26082/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Sobre o documento juntado pelo requerido em id. 30182786, 

manifeste-se a parte autora. Após, vistas ao Ministério Público. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010931-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELAINE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CANTARELA CAZELI OAB - MT20403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I- O rito do arrolamento pressupõe a vinda, com a inicial, de relação 

de bens e herdeiros, atribuição de valores aos bens do espólio, 

observado o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, e o 

esboço de partilha amigável na forma do artigo 664 do Código de Processo 

Civil. É necessária, também, a prova da quitação dos tributos relativos aos 

bens do espólio (certidões negativas Municipal, Estadual e Federal) e de 

suas rendas (CPC., art. 664, § 5º). Providencie a inventariante, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção: a) Certidões negativas das 

respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome do 

de cujus, inclusive a expedida pela PGE/MT; b) Relação e partilha amigável 

dos bens do de cujus, inclusive matrícula e documentos atualizados; c) O 

comprovante de pagamento do ITCD ou prova de sua isenção; D) Certidão 

negativa de testamento. II- Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença

 

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1010832-62.2018.8.11.0002

REQUERENTE: ILZAIR DE ALMEIDA VALE

INTERDITADA: MARIA DA LUZ DE ALMEIDA

(SENTENÇA) (...)JULGO PROCEDENTE com resolução de

mérito, e DECRETO A INTERDIÇÃO de Maria

da Luz de Almeida declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os

atos da vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, do Código Civil, e de

acordo com o artigo 1.767, incisos I, do mesmo diploma legal, nomeio, 

neste ato

como curadora da interditanda sua filha – Ilzair de Almeida Vale. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017251-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LEMES DE SOUZA (RECONVINTE)

FRANCISCA ALICE DE CAMPOS (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1017251-64.2019.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o ID 31417037 - Documento de 

comprovação (1017251) Várzea Grande/MT, 22 de abril de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005245-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELINHA DE MORAES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARÁ JUDICIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005245-25.2019.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste ID 31424593 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 22 de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001167-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. M. (REU)

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. 1001167-56.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas. Em decisão 

constante do Id. 4922108 foi deferida a AJG e arbitrados alimentos, mas 

também foi determinada a emenda à inicial, para a emenda ao pólo ativo da 

ação, eis que, em relação ao pedido de guarda a legitimidade é da mãe e 

não da criança. Foi determinado, ainda, a juntada aos autos da procuração 

da mãe, em nome próprio. Manifestação da parte autora no Id. 6031478, 

carreando apenas a procuração. No Id. 21048403 foi observado que a 

decisão constante do Id. 4922108, não foi cumprida, sendo novamente 

determinada a intimação do requerente para emendar a inicial, sob pena de 

extinção. A decisão não foi cumprida. Assim sendo, diante do não 

cumprimento do disposto no artigo 321, do CPC, de rigor a extinção deste 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 330, inciso IV, parte final, c/c art. 

485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a decisão (Id. 

4922108), que arbitrou os alimentos provisórios. P. R. I. Isento de custas 

(fls. 4922108). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Abril de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005889-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRA FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005889-36.2017.8.11.0002. VISTOS etc. THAYRA 

FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA, qualificada, formulou o presente 

pedido de expedição de ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de 

seu genitor Sr. ULISSES JOSÉ BARBOSA, aduzindo, para tanto, o que 

segue. O Sr. Ulisses José Barbosa faleceu no dia 18/04/2016, conforme 

certidão de óbito (Id. 9279433, pág. 08). O “de cujus” era solteiro (Id. 
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9279433). A requerente é única filha do “de cujus”. Ocorre que o “de 

cujus” deixou valor referente ao saldo de 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 de valores retidos na Caixa Econômica Federal 

em nome do falecido. AJG deferida e determinação para que autora 

encartar o documento pessoal do falecido legível (Id. 9346173), o que foi 

feito no Id. 11569446 a 11569570. Ordem de expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal (Id. 16196614). Resposta da Caixa Econômica Federal 

(Id. 22463834), informando da existência de saldo do PIS e FGTS em nome 

do “de cujus”. Manifestação da parte autora (Id. 29014998), pugnando 

pela expedição do alvará judicial. O Ministério Público, instado a se 

manifestar, declinou de sua intervenção no feito (Id. 29293227). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Alvará judicial para 

levantamento de valores do PIS- PASEP. Sobre o tema, dispõe o artigo 1º, 

da Lei 6.858/1980: 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. Os renomados 

doutrinadores SEBASTIÃO AMORIM e EUCLIDES DE OLIVEIRA a respeito 

da matéria lecionam: 4. Alvará Independente. Há situações que dispensam 

a abertura de inventário ou de arrolamento, em face da natureza dos bens 

deixados à sucessão, ou de seu reduzido valor. A previsão é do artigo 

1.037 do Código de Processo Civil, com expressa referência à Lei 6.858, 

de 24.11.80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

São os seguintes os casos, discriminados no art. 1º do Decreto 

85.845/81, que regulamentou a matéria: (...) c) saldos das contas 

individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP; (...) O levantamento dessas quantias pelos 

dependentes faz-se na esfera administrativa (pedido direto ao 

ex-empregador do autor da herança, ou ao banco depositário dos valores 

reclamados), sem necessidade de alvará. Com uma distinção, porém: os 

saldos de salários, o PIS-PASEP e as restituições de imposto de renda 

cabem aos dependentes, antes que aos sucessores, mesmo havendo 

outros bens sujeitos a inventário;... Na falta de dependentes habilitados 

perante a Previdência Social, farão jus ao recebimento dos valores os 

sucessores do titular, previstos na lei civil, mediante alvará judicial. 

(AMORIM, Sebastião. OLIVEIRA, Euclides de. Inventários e Partilhas. Direito 

das Sucessões. Teoria e Prática. São Paulo: Leud., 12ª ed.,1999, pp. 328, 

329, 331 e 332). Diante da disposição legal acima transcrita e dos 

ensinamentos doutrinários que lhe são correlatos, ressai que o valor 

depositado em conta deve ser pago aos dependentes e, não havendo 

estes, aos sucessores - como é o caso dos autos. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que o documento (Id. 22464152), comprova o crédito 

em conta do “de cujus”. O documento constante dos autos comprova que 

a requerente é filha do “de cujus” (Id. 9279359) e que este não deixou 

dependente habilitado perante a Previdência Social. A certidão de óbito 

demonstra que o falecido era solteiro (Id. 9279433, pág. 08). Desta feita, 

evidenciado fica o direito da requerente 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 inicial e defiro o 

saque de 100% do valor não recebido em vida pelo titular ULISSES JOSÉ 

BARBOSA, na Caixa Econômica Federal. Intime-se a patrona da parte 

autora, que detém poder especial para levantamento do alvará, para que 

informe seus dados bancários para transferência do valor, evitando-se o 

deslocamento à agência bancária para tal fim. Com os dados bancários, 

oficie-se à institiuição financeira para que proceda a transferência, 

comprovando-a nos autos. P. R. I. Isento de custas processuais (Id. 

9346173). Após o trânsito em julgado e providências acima, arquive-se o 

feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de Abril de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010250-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

BRENNO FELIX AMORIM DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (REU)

BRENNO FELIX AMORIM DO NASCIMENTO (REU)

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. 1010250-91.2020.8.11.0002. VISTOS etc. 

Considerando a manifestação de vontades dos interessados, maiores e 

capazes, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo realizado nos autos, 

para o fim de exonerar o Sr. CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO da 

obrigação alimentar perante seu filho BRENNO FELIX AMORIM DO 

NASCIMENTO (id. 31174621). 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. Custas 

recolhidas (id. 31177237). Oficie-se à Câmara de Vereadores (id. 

31174613 item “1”), informando da exoneração dos alimentos e para que 

deixe efetuar o desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia 

para a esse filho (70% do salário minimo). Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de 

Abril de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015915-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DINIZ DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERDEIROS DE DOROTI BALDUIDO DE ANDRADE E LUIS ROSALINO 

MORAES (REU)

MARGARETE BALDOINO DE ANDRADE (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015915-25.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Para que seja possível melhor análise da competência, e, diante da 

informação da autora de que apresentou contestação no feitoem curso 

perante a 3ª Vara, intime-se a parte autora para trazer aos autos a petição 

inicial daquele processo. Mais. Da análise dos autos, e, diante da 

informação de que a ré busca o reconhecimento da união estável - ainda 

não definida, portanto -, tem-se que hpa necessidade de complementação 

do pólo passivo da ação, o que deve ser feito observando-se o disposto 

no art. 1.829, do Código Civil. Intime-se para retificação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009723-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. D. N. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009723-42.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se para emenda à inicial. O pedido de guarda é formulado pela 

avó enquanto o pedido de alimentos é formulado em favor da criança, de 

modo que ambas - avó e criança -, devem figurar no pólo ativo da ação. 

Mais. Não foi informado nos autos o telefone ou o e-mail da autora, ou, 

ainda, informação de que não possua, o mesmo ocorrendo com a 

qualificação da ré. Não obstante, no ofício de endereçamento pelo 

Conselho Tutelar (Id. 30829151, p. 1), consta o telefone da avó e um 

número para recado. Assim, quando da emenda, deverão ser informados 

os meios como as partes podem ser localizadas (telefone, e-mail etc), em 

especial em período de isolamento social, em que há necessidade de que 

as pessoas permaneçam em suas residências. Com a emenda, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020216-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1020216-15.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Trata-se de Alvará Judicial. A certidão de óbito do “de cujus”, 

constante do Id. 27561399, informa que o falecido deixou bens a 

inventariar, bem ainda uma filha. Assim sendo, intime-se a requerente, 

através de sua patrona, para que informe a respeito da existência de bens 

a inventariar, bem ainda se ajuizou Ação de Inventário, no prazo de 10 

(dez) dias. Além disso, a autora deve trazer aos autos a certidão de 

dependentes do falecido junto à Previdência Social, eis que, dependendo 

do caso, a filha deve integrar o feito. Com o aporte das informações nos 

autos, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008434-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA OAB - MT3459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008434-74.2020.8.11.0002. VISTOS etc. O presente 

feito deve ser remetido 1ª Vara de Família desta comarca, conforme 

endereçamento e por ser o Juízo onde o título foi formado. Intime-se. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009543-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JESUS DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA ABISSAMRA ISSAS OAB - SP165096 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICEMARA LOPES BARBOSA (INTERESSADO)

ALINE LUCAS DE ABREU (INTERESSADO)

EDEMAR SENE DA SILVA (INTERESSADO)

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. 1009543-60.2019.8.11.0002. VISTOS etc. ANA 

JESUS DE BARROS, qualificada, formulou o presente pedido de expedição 

de ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de seu filho, PEDRO 

AFONSO BARROS, aduzindo, para tanto, o que segue. O Sr. Pedro 

Afonso Barros faleceu no dia 26/12/2018, conforme certidão de óbito (Id. 

22457076). Não deixou bens, filhos e o pai é falecido desde 1999 (Id. 

22457070). O falecido tinha um consórcio e a autora necessita de alvará 

judicial para o saque do valor. Pugnou pela expedição de alvará judicial 

para liberação dos valores existentes. A petição inicial foi instruída com 

declaração de hipossuficiência e documentos. Em decisão (Id. 23368859), 

foi deferida a AJG, bem ainda determinada a citação da Honda Consórcio. 

Contestação apresentada no Consórcio Nacional Honda Ltda (Id. 

26132933), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa, 

por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, bastando apenas 

que a requerida fosse oficiada para que prestasse as informações 

necessárias. Pugnou pela extinção do feito. Na ocasião, informou o valor 

disponível referente ao crédito de contemplação. Manifestação da parte 

autora (Id. 27167613), concordando com o valor disponível, pugnando pela 

expedição do alvará judicial. O Ministério Publico declinou de sua 

intervenção no feito, ante a inexistência de menor de idade ou maior 

incapaz. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR. A parte 

ré disse ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, eis que 

não havia necessidade de sua citação, mas, apenas, de expedição de 

ofício à si. Dispõe o art. 721, do CPC: Art. 721. Serão citados todos os 

interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 

178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 dias. O contrato 

foi celebrado com a requerida, motivo pelo qual a mesma é parte legítima 

para figurar no pólo passivo do processo. Afasto a preliminar. MÉRITO. 

Como se sabe, o alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, 

que, por essência, é mera administração pública de interesses privados, 

em razão de expressa opção do legislador processual. Caracteriza-se, em 

síntese, pela inexistência de litígio, cabendo ao Poder Judiciário, por 

consequência, simplesmente homologar ou autorizar pedido de natureza 

eminentemente particular. A Lei 6.858/80 não prevê o levantamento do 

valor deixado em virtude de quota de consórcio. Ocorre que tal não 

impede o levantamento do valor, em especial quando não existam outros 

bens a inventariar, como, aparentemente, ocorre nos autos, já que a 

certidão de óbito contém a anotação da inexistência de bens a inventariar. 

A respeito do tema, pronunciou-se o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina, verbis: TJ-SC - Apelação Cível : AC 189435 SC 

2005.018943-5 Relator: Des. Monteiro Rocha. Data: 2007-02-01 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO - REQUERIMENTO 

FORMULADO POR HERDEIROS DO TITULAR - INDEFERIMENTO JUDICIAL - 

INSURGÊNCIA - QUANTIA ÍNFIMA, MAS INDISPENSÁVEL - ABANDONO DA 

LEGALIDADE RESTRITA - APLICAÇÃO DO ART. 1.109 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O 

magistrado deve aplicar a lei segundo sua finalidade social e às 

exigências do bem comum. Abandona-se o rigorismo legal nos processos 

de jurisdição voluntária para que o julgador utilize a lei como instrumento 

de pacificação social. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

apelação cível n. , Comarca da Mafra (1ª Vara Cível/Criminal), em que são 

apelantes Rosani Strobel Kaliski, Helen Cristine Kaliski e Anderson Cleito 

Kaliski: ACORDAM , em Segunda Câmara de Direito Civil, por votação 

unânime, prover o recurso, determinando a expedição de alvará em favor 

dos requerentes, na forma postulada na inicial. Custas na forma da lei. I 

-RELATÓRIO: Rosani Strobel Kaliski, Helen Cristine Kaliski e Anderson 

Cleito Kaliski, qualificadas nos autos, através de advogado (procuração 

inclusa), na condição de herdeiros de Aureo Ruthes Kaliski, formularam 

pedido de alvará judicial da quantia de R$472,87, referente a valor que o 

de cujus tinha direito em Consórcio Nacional Sudamérica S/C Ltda. Assim 

discorrendo, requereram a expedição de alvará judicial em favor dos 

autores, para o recebimento dos valores correspondentes às parcelas 

pagas do Contrato n. 030898, Grupo n. 259, Cota n. 116, em nome de 

Aureo Ruthes Kaliski. À inicial foi atribuído valor. O Ministério Público de 

primeiro grau argumentou que os valores referentes ao consórcio não 

podem ser sacados através de alvará por não estarem relacionados nos 

arts. 1º e 2º da Lei n. 6.858/80. Acolhendo a alegação do Ministério 

Público de 1º Grau, o magistrado a quo indeferiu o pedido, atribuindo 

honorários de 2,5 URH"s ao patrono das requerentes. Irresignados, os 

autores formularam recurso de apelação, reiterando os argumentos da 

inicial e requerendo o provimento do apelo. A douta Procuradoria-Geral de 

Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, 

argumentando que a quantia em referência é ínfima e que os autores são 

os herdeiros do de cujus, devendo ser abandonado o rigorismo legal e 

deferido o pleito formulado. É o relatório. II -VOTO: A súplica recursal 

merece provimento. A prova demonstra a qualidade de herdeiros dos 

requerentes (viúva e filhos) e a ínfima quantia de que trata não justifica, 

sequer, a elaboração de inventário. Neste sentido, transcreve-se o 

seguinte trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça: "Os 

postulantes são os herdeiros do falecido e os valores requestados são de 

pouquíssima monta, permite afastar o excessivo rigor adotado na primeira 

instância. "Sem dúvida, ainda que os artigos 1º e 2º da Lei n. 6.858/80 não 

contemplem especificamente o pedido formulado nos autos, não podemos 

olvidar que nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz não está 

obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em 

cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna (CPC, art. 

1.109). " Ademais, ainda que eventualmente o de cujus tenha deixado 

bens passíveis de inventário, aguardar-se a abertura deste para então 

deferir um direito incontroverso, não se mostra, verdadeiramente, solução 
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mais oportuna e conveniente à situação concreta, razão pela qual 

entendemos que a sentença monocrática merece ser reformada "(fl. 40). 

Sob o ponto de vista técnico/processual teria sido mais adequado que a 

verba tivesse sido deferida em ação de inventário. Contudo, o 

procedimento sub-judice é de jurisdição voluntária, ao qual se aplica, em 

conseqüência, o disposto no art. 1.109 do Código de Processo Civil, para 

o qual"o juiz decidirá o pedido no prazo de dez (10) dias; não é, porém, 

obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar em 

cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna". 

Interpretando tal dispositivo, Alcides de Mendonça Lima, em artigo 

publicado na revista AJURIS 16, p. 13, intitulado A Liberdade de 

Julgamento na Jurisdição Voluntária , esclarece que" caberá ao juiz, dar 

em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna ". 

Traz-se à colação o conteúdo normativo que deve guiar não só os juízes, 

mas todos os operadores do direito: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum"(art. 5º 

da LICC). Porque o objetivo da lei é atingir o direito e este, a justiça, 

necessária é a concessão do alvará postulado. Seria totalmente 

inconveniente exigir-se, por fetichismo processual, ação de inventário 

para conceder pouco mais de quatrocentos reais. Tal raciocínio 

contrariaria a própria Constituição Federal, que em seu preâmbulo, 

determina que a justiça é o maior objetivo de nossa sociedade; além disso, 

o processo é meio para a realização do direito material e não um fim em si 

mesmo. Ante o exposto, com apoio no judicioso parecer da douta 

Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso para que seja 

expedido alvará em favor dos requerentes, na forma postulada na inicial. É 

o voto. III -DECISÃO: Nos termos do voto do relator, a Segunda Câmara de 

Direito Civil, à unanimidade de votos, resolve prover o recurso, 

determinando a expedição de alvará em favor dos requerentes, na forma 

postulada na inicial. Participou do julgamento o Exmo. Sr. Desembargador 

Luiz Carlos Freyesleben, lavrando parecer, pela douta Procuradoria-Geral 

de Justiça, o Dr. Paulo Ricardo da Silva. Florianópolis, 01 de fevereiro de 

2007. MAZONI FERREIRA Presidente com voto MONTEIRO ROCHA Relator 

D i s p o n í v e l  e m : 

http://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5642673/apelacao-civel-ac-1894

35-sc-2005018943-5/inteiro-teor-11819213, 17/02/2014, às 17h e 41’. 

Considerando que a autora é genitora do “de cujus”, conforme 

documentos acostados (Id. 22457076), ao mesmo cabe o valor existente 

na conta do falecido, conforme preconiza o artigo 1.829, II, do Código Civil. 

O documento (Id. 26132933) comprova o crédito em favor do “de cujus”. 

Não há empecilho ao levantamento do valor. De rigor o acolhimento do 

pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e determino a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL em nome da requerente ANA JESUS DE BARROS, para 

levantamento de 100% em favor da autora, do crédito do consórcio, em 

nome do “de cujus” PEDRO AFONSO BARROS FONSECA. P. R. I. Intime-se 

a autora, pela Defensoria Pública, para informar a conta bancária de sua 

titularidade, caso possua, para que o valor seja transferido pela parte ré, 

sem necessidade de deslocamento à agência bancária. Informada a conta, 

oficie-se a parte ré requisitando que o valor seja transferido diretamente à 

autora, confirmando-se nos autos até cinco dias após a intimação. Isento 

de custas (Id. 23368859). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito 

com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de Abril de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006016-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAKEO MATUNAGA (REQUERENTE)

MARCOS SIGUEO MATUNAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGUEO MATUNAGA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006016-03.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

parte autora, via Advogado, para trazer aos autos a certidão de 

dependentes do falecido Marcelo Matunaga, herdeiro pré-morto, junto a 

Previdência Social. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004891-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RICCI MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RICCI MACENA (REQUERIDO)

GABRIEL RICCI MACENA (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. 1004891-34.2018.8.11.0002. VISTOS etc. LEONICE 

RICCI MACENA, qualificada, formulou o presente pedido de expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de seu esposo Sr. 

AGOSTINHO MACENA NETO, aduzindo, para tanto, o que segue. O Sr. 

Agostinho Macena Neto, faleceu na data de 12/10/2017, conforme 

certidão de óbito (Id. 13673110). A autora é viúva do “de cujus”. Da união 

advieram 02 (dois) filhos, maiores de idade. Os filhos renunciaram a cota 

parte em favor da requerente. O “de cujus” deixou um saldo bancário junto 

ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A autora pugnou pelo 

levantamento dos valores. A petição inicial foi instruída com procuração e 

documentos (Ids. 13673207 a 13673090). O feito foi inicialmente distribuído 

para a 2ª Vara Cível desta comarca. Aquele Juízo declinou da 

competência para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta comarca. A ação foi redistribuída para esta Vara. Em decisão (Id. 

18397590), foi deferida a AJG; determinada a intimação da autora para 

esclarecer se o falecido deixou bens a inventariar, bem como expedição 

de ofício no Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Manifestação 

da parte autora (Id. 28859789), informando que o falecido não deixou bens 

a inventariar. Resposta do Banco do Brasil no Id. 26378713, informando a 

existência de saldo bancário em nome do falecido. Resposta da Caixa 

Econômica Federal (Id. 26495792), informando da existência de saldo de 

FGTS em nome do “de cujus”. Manifestação da parte autora (Id. 

28078301), pugnando pela expedição do alvará judicial. O Ministério 

Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no feito (Id. 

28670895). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Alvará 

Judicial para levantamento de valores referentes a saldo bancário e FGTS, 

deixados pelo “de cujus”, Sr. Agostinho Macena Neto. O procedimento 

adotado pela requerente 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. A lei acima mencionada cuida do pagamento de 

valores referentes aos saldos bancários, dentre outros. Compulsando os 

autos, vislumbra-se que o documento (Id. 26495792/27415809), comprova 

o crédito em conta do “de cujus”. A autora é viúva e dependente habilitada 

junto a Previdência Social do “de cujus”. Desnecessária a renúncia dos 

herdeiros. Evidenciado o direito da requerente em resgatar o numerário. 

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, para o fim de 

deferir o saque pela Sra. LEONICE RICCI MACENA, de 100% (cem por 

cento) do valor referente ao FGTS e saldo em conta poupança existente 

em nome do falecido, Sr. Agostinho Macena Neto, junto à Caixa Econômica 

Federal e ao Banco do Brasil. P. R. I. Isentos de custas processuais (Id. 

15397590). A autora deve informar, caso possua, os dados de sua conta 

bancária, de modo que as instituições financeiras providenciem a 

transferência diretamente à conta bancária, sem necessidade de 

deslocamento até o local. Infomados os dados bancários, oficie-se às 

instituições financeiras, determinando a transferência dos valores para a 

conta da credora, comprovando-se nos autos. Não havendo ou não 

fornecidos os dados bancários, expeça-se alvará. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 20 de Abril de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010445-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA DE LOURDES TIRLONI (INVENTARIANTE)

GISELE TIRLONI (REQUERENTE)
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RODRIGO TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON TIRLONI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ALVARÁ - Nº 022/2020 JUíZO DA 

SEGUNDA Vara de Família e Sucessões DA COMARCA DE Várzea 

Grande - MT N.º DO PROCESSO:1010445-76.2020.8.11.0002 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha] AUTOR(A) : INVENTARIANTE: ELBA DE LOURDES 

TIRLONI REQUERENTE: GISELE TIRLONI, RODRIGO TIRLONI 

REQUERIDO(A): INVENTARIADO: NELSON TIRLONI DESTINATÁRIO(S): 

Banco Sicredi Agência 0810 AUTORIZADO(S): ELBA DE LOURDES 

TIRLONI, brasileira, viúva, portadora da Carteira Nacional de Habilitação 

expedida pelo Detran /MT, sob o registro 00269538416 expedida em 

09/04/2018, onde consta o documento de identidade RG sob o nº 

1000788487 SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob o nº 495.994.291-68, 

residente Na Rua 07 Quadra 06, Bairro Vila Sadia, Várzea Grande – MT 

FINALIDADE: AUTORIZO a Sra. ELBA DE LOURDES TIRLONI, acima 

qualificada PROCEDER a movimentação da conta corrente nº 87148-5 

Banco Sicredi , Agencia 0810, titularidade de NELSON TIRLONI, inscrito no 

CPF /MF sob o nº 175.656.260-15, e administração dos contratos, bens e 

empresas do qual o autor da herança possuía poder para tanto. 

OBSERVAÇÕES: A autenticidade deste alvará poderá ser certificada no 

endereço ou por meio do telefone indicado abaixo. A(s) pessoa(s) acima 

nominada(s) e qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), fica(m) autorizada(s), 

pelo presente, a praticar(em) o(s) ato(s) acima especificado(s) no campo 

“FINALIDADE”. Várzea Grande - MT, 17 de abril de 2020 Christiane da 

Costa Marques Neves Juíza de Direito Sede do Juízo e Informações: Av. 

Castelo Branco S/nº, Bairro: Água Limpa, Cidade: Várzea Grande-MT 

C e p : 7 8 1 2 5 7 0 0 ,  F o n e :  ( 6 5 )  3 6 8 8 - 8 4 1 7 -  E M A I L : 

VG.2FAMILIA@TJMT.JUS.BR

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016710-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DO VALLE FEITOZA (REQUERENTE)

FLAVIO JUNIO DO VALLE FEITOZA (REQUERENTE)

IRANI GONCALVES FEITOZA (REQUERENTE)

PEDRO DO VALLE FEITOZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1016710-31.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

parte autora, via Advogado, para trazer aos autos a certidão de 

dependentes do falecido junto a Previdência Social, como determinado no 

Id. 26469005. Além disso, deve informar sobre a existência de bens a 

partilhar, como mencionado na certidão de óbito, SOB PENA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Oficie-se ao Banco 

Santander como requerido no Id. 28794923. Com a informação, digam os 

autores e conclusos. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010151-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIA CRISTIANE DE ARRUDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ORTELHADO DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO INVENTÁRIO Vistos. Intime-se a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias emendar a inicial, trazendo aos autos cópias legíveis 

dos documentos necessários à propositura da presente ação, sob pena 

de indeferimento da inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011136-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA CUNHA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO PAIXAO DE SOUZA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RANDYULLI ANDY MODESTO PAIXAO DE LIMA (HERDEIRO)

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1011136-27.2019.8.11.0002. 

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 

as Primeiras Declarações. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009961-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICE ALINE FIGUEIREDO RIBEIRO DE ASSIS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ELOY DE ASSIS (DE CUJUS)

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 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 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 

venha 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

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009590-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH TEODORO DO AMARAL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES DOS SANTOS (REU)

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 REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos, Versam os autos sobre 

Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Liminar, movida por 

ELIZABETH TEODORO DO AMARAL, em desfavor de EDSON GOMES DOS 
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SANTOS, devidamente qualificados nos autos. Informam que em ação de 

Divórcio que tramitou perante a comarca de Campo Grande - MS, ficou 

acordado que o demandado pagaria alimentos compensatórios no valor R$ 

200,00 (duzentos reais). Relata que os alimentos decorrentes do uso do 

imóvel comum do casal, deve ser corrigido tendo em vista o acréscimo na 

valoração da casa. Requerem, liminarmente, a majoração da verba 

alimentar para o valor R$400,00(quatrocentos reais) É o breve relato. 

Decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

Artigo 98 do Código de Processo Civil. Considerando-se o preceituado 

pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho 

o rito do processamento pela Lei 5.478/68. Quanto ao pedido liminar, 

manuseando os autos, verifico que não constam provas de possíveis 

alterações dos rendimentos do requerido, tendo em vista que o acordo foi 

formulado em agosto de 2015 (Documento de ID 30343569). Os alimentos 

são fixados em função das circunstâncias dos casos in concreto, o que 

significa dizer que são consideradas as possibilidades do alimentante e a 

necessidade dos alimentados. Ante o exposto, Indefiro, por ora, o pedido 

liminar, ante a ausência de elementos que autorizem sua concessão, 

reservando-me à apreciação posterior do pedido, com a vinda de novos 

elementos necessários a formação da minha convicção. Ressalto que tal 

decisão não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer tempo, até o 

deslinde do feito, desde que venham aos autos novas provas aptas a 

formar minha convicção. Considerando-se o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação para o 

dia 21/10/2020, às 15 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do CPC. 

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas”. Decorrido o prazo, com 

ou sem contestação, ouçam-se a parte autora e o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. 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: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003620-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX FRIEDRICH KOHLHASE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (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 
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(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003620-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX FRIEDRICH KOHLHASE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (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))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 08 de junho de 2020,às 13:30, no no consultório na 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 08 de junho de 2020,às 13:30, no no consultório na 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012124-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 08 de junho de 2020,às 13:30, no no consultório na 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012124-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 08 de junho de 2020,às 13:30, no no consultório na 

Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005892-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 

dia 08.05.2020 a partir das 8:00 hs ordem de chegada, no seguinte 

endereço:Local: Centro Médico CPA - Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – 

CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100 fone: (65) 

3641-7100 / 99635- 6009 , Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura 

possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005892-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar as partes da pericia designada para o 

dia 08.05.2020 a partir das 8:00 hs ordem de chegada, no seguinte 

endereço:Local: Centro Médico CPA - Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – 

CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100 fone: (65) 

3641-7100 / 99635- 6009 , Deverá o periciado levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares(RADIOGRAFIAS) que porventura 

possam ser uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011346-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018718-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA LOURENCO DA SILVA (REU)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA SOBRE A 

CARTA DEVOLVIDA PELOS CORREIOS

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001646-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANGELO CAPUTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR AZEVEDO CHAMON (REU)

ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES CHAMON (REU)

SCX LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001646-49.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANCISCO ANGELO CAPUTI REU: SCX LOCACOES DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ELIZABETH CRISTINA 

RODRIGUES CHAMON, SAMIR AZEVEDO CHAMON Vistos... 

Desnecessária a conclusão. Inobstante, cite-se o corréu nos endereços 

indicados na petição de Id. 19337816 mediante carta com aviso de 

recebimento. Consignem as advertências de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009930-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009930-12.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA LUCI RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos... Para análise do pedido de conexão intime-se o 

réu para no prazo de 15 (quinze) dias trazer aos autos cópias das 

petições iniciais das demais ações, inclusive, por ser ilegível os números 

de processos indicados no Id. 18505791, pág. 01. No mesmo prazo, 

poderá manifestar-se quanto aos novos documentos juntados na 

impugnação. Decorrido o prazo, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000627-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIEM SADDI (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 

estes autos para intimar a parte Autora, para efetuar o preparo das 

custas processuais da Carta Precatória. CFS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005837-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON THIAGO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO GONCALVES DA SILVA TEIXEIRA OAB - MT23123/O 

(ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1005837-06.2018.8.11.0002 IMPULSIONO o processo para 

proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado da parte requerida/apelada para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002953-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO SOCORRO GOMES NASCIMENTO (REU)

 

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 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1002953-72.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 50.149,64 ESPÉCIE: 

[Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: TRIADE ATACADO E 

VAREJO LTDA - ME Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 688, 

TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-600 POLO PASSIVO: 

Nome: LUCIANA DO SOCORRO GOMES NASCIMENTO 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 
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prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A 

Requerente é empresa do ramo de comércio atacadista de produtos 

siderúrgicos e, no início do ano de 2013, celebrou com a Requerida 

contrato de compra e venda que resultou na emissão de três cheques 

(AU-301672, AU-301673 e AU-301674) como forma de pagamento dos 

produtos objetos da relação comercial. Ocorre que nenhum dos cheques 

foram compensados pela instituição bancária competente, sendo alegada 

a sustação do cheque pela emitente. Apesar de todo o transtorno 

acarretado pelo fato de que os cheques não terem sido trocados, a 

Requerente procurou a Requerida várias vezes a fim de resolver 

amigavelmente a questão, respeitando, inclusive, as promessas de 

pagamento feitas por parte desta. Depois das diversas tentativas de 

cobrança, sem obter qualquer êxito no recebimento dos valores, 

atualmente, a dívida perfaz um total de R$50.149,64 (cinquenta mil cento e 

quarenta e nove reais e sessenta e quatro reais)), composta por multa de 

2% por inadimplemento, juros legais de 1% ao mês e correção monetária, 

conforme os demonstrativos atualizados retirados do sítio de Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios (documento anexo). Socorre-se da 

via judicial, a Requerente, uma vez que já não mais vislumbra qualquer 

meio amigável de obtenção dos valores devidos pela Requerida. DECISÃO: 

Processo: 1002953-72.2016.8.11.0002. AUTOR(A): TRIADE ATACADO E 

VAREJO LTDA - ME REU: LUCIANA DO SOCORRO GOMES NASCIMENTO 

Vistos... Diante da impossibilidade de localização da ré para citação 

pessoal, inclusive, após busca de seu endereço nas ferramentas 

disponibilizadas ao Poder Judiciário, defiro o pedido de Id. 28340691 

quanto à citação. Expeça-se o necessário, pelo prazo de 20 (vinte) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 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, CAMILA 

FERREIRA DOS SANTOS , digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, 20 de abril 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. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006905-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006905-88.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA EXECUTADO: 

JOAQUIM PAOLIELO JUNQUEIRA Vistos... Trata-se de Exceção de 

pré-Executividade em que o devedor argui ter sido coagido a passar à 

credora o cheque objeto desta Execução, de forma que não possui 

liquidez, exigibilidade e certeza. Diz, ainda, que o cheque servia como 

caução por serviços médicos realizados em sua esposa, que acabara de 

sofrer um acidente e apresentava fratura na bacia, sendo nulo o negócio. 

SÃO OS FATOS EM SUMA. PONDERO E DECIDO: Após análise dos fatos 

arguidos pelo devedor, entendo não prosperar suas teses. Argumenta ter 

sido coagido a emitir o cheque objeto da Execução, que também serviria 

de garantia. Logo, seria nulo o negócio, com a nítida carência de ação da 

credora. Ora, sendo a tese da objeção vício de consentimento, há 

necessidade de prova pré constituída do alegado, não se podendo 

presumir tal circunstância e por não ser o Boletim de Ocorrência 

documento à demonstração da tese do devedor. Consequentemente, a 

discussão trazida aos autos pelo devedor deveria ter sido avivada 

mediante Embargos do Devedor, em que se possibilita ampla dilação 

probatória, ao contrário da exceção, que se limita a discutir matérias de 

ordem pública ou questões prejudiciais claras, o que não é o caso. Assim, 

por entender que a via eleita não é hábil para a discussão, REJEITO a 

objeção de pré executividade de Id. 1938228. Não sendo a pré 

executividade meio para suspensão do feito, tão pouco, o prazo para 

oposição de Embargos, certifique a Sra. Gestora o decurso desse prazo. 

Sem prejuízo, intime-se a credora para impulsionar o feito, requerendo as 

providências que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010555-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CARLA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JESUS DE MAGALHAES 80823700178 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010555-75.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: KENIA CARLA BARBOSA REQUERIDO: EDILSON JESUS DE 

MAGALHAES 80823700178 Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006286-90.2020.8.11.0002

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:

ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006286-90.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS Vistos... Considerando o 

teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 

30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário na 

Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006286-90.2020.8.11.0002

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:

ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006286-90.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ESKARLETTY CHRYSTINE PEREIRA SANTOS Vistos... Considerando o 

teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 

30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário na 

Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007662-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (REQUERENTE)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007662-19.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Expeça-se em favor da credora certidão de 

crédito do valor, para habilitação nos autos da Recuperação Judicial, 

entregando-a à credora para encaminhamento ao juízo universal. Após, 

arquivem-se estes autos com as devidas anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010551-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO HOMEN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010551-38.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDIVALDO HOMEN DA SILVA REU: CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos... Por tratar-se de Ação interposta contra Caixa Econômica Federal, 

o art. 109, I, da CF, estabelece que cabe aos juízes federais processar e 

julgar as causas em que envolva interesse da União, uma de suas 

autarquias ou empresas públicas, ainda que na qualidade de assistentes 

ou oponentes, excetuada a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça 

Laboral. Deste modo, este juízo é incompetente para o processamento e 

julgamento da lide, em vista da existência de juízo privativo, qual seja, 

Justiça Federal, a quem compete processar e julgar causas cíveis em que 

intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, Justiça 

Federal, conforme digressão da parte final do art. 64, § 1º, do CPC, para 

onde o processo deverá ser novamente distribuído. Remetam-se os autos 

a aquele juízo, com nossas homenagens, anotando-se o que for de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010528-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010528-92.2020.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE APARECIDO GOMES DA SILVA REU: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Postergo a análise do pedido de tutela antecipada para depois 

de formado o contraditório. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, às 16:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007787-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA COSTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO(A))

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Felipe Magalhães Felix (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007787-50.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SILVIA COSTA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: LUIZ FELIPE 
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MAGALHÃES FELIX Vistos... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por SILVIA 

COSTA DE FIGUEIREIDO em desfavor de LUIZ FELIPE MAGALHÃES FELIX. 

Denoto da análise dos autos, que a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois deixou manifestar-se mesmo depois de ter 

sido intimado, ciente das penas em caso de inércia, conforme certificado à 

Id. Nº 31321690. DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, e § 1o, CPC. Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de 

honorários advocatícios por não ter sido formada a relação processual. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006547-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAILDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006547-89.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): IZAILDES FERREIRA DA SILVA REU: CAETANO DE TAL 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

proposta por IZAILDES FERREIRA DA SILVA em desfavor de CAETANO 

DE TAL. Em face do que consta sob a Id. nº 31312202, em que a autor 

requer a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR 

SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito 

novo e sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido 

formada a relação processual. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009842-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009842-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSILENE FERNANDES DA SILVA REPRESENTADO: BRDU 

SPE VARZEA GRANDE LTDA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL proposta por ROSILENE FERNANDES DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor de BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA., também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Alega ter firmado com a ré contrato de compra e venda em 

28.07.2015, tendo por objeto o Lote 30, Quadra 15, com área de 260,76 

M², no Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, em Várzea 

Grande, sendo pagos R$ 1.025,00 no ato da contratação, além da 

previsão de 15 (quinze) parcelas anuais, com data base em dezembro, de 

R$ 2.257,96, e 184 (cento e oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 

449,31. Diz ter pago a entrada, R$ 2.257,96 referente a parcelas anuais e 

12 (doze) prestações de R$ 449,31. Além desses valores, R$ 1.505,00 a 

título de corretagem, totalizando R$ 10.179,68. Por dificuldades financeiras 

diz ter atrasado a 13ª (décima terceira) prestação e ao tentar renegocia-la 

a ré negou-se. Não bastasse, cancelou o contrato, deixando de devolver 

os valores, o que evidenciou enriquecimento sem causa. Requer a 

procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de danos 

morais, fixados em R$ 10.000,00, bem como, danos materiais, de R$ 

10.179,68. Junta procuração e documentos nos Id’s 16266924 a 

16267147. Termo de audiência de conciliação no Id. 17995178 e 

contestação no Id. 18513910. Entende ser de direito o resguardo das 

arras por não ter dado causa à rescisão. Ainda, sustenta que por ser o 

contrato de alienação fiduciária, necessária a realização de leilão, visto 

não se tratar de contrato ou compromisso de compra e venda. Quanto aos 

valores, diz que a autora pagou a entrada de R$ 1.025,00, 01 (uma) 

parcela balão de R$ 2.257,94, 10 (dez) prestações (de um total de 184) de 

R$ 449,31 e 01 (uma) parcela regressiva (184/184) de 147,34, totalizando 

R$ 7.923,38, e não os R$ 10.179,68 indicados na exordial. Quanto à 

corretagem, não lhe foi pago, mas ao corretor, montante que não pode 

ser-lhe repassado. Requer a improcedência dos pedidos ou, 

alternativamente, a retenção de 10% sobre o valor do contrato, 

afastando-se, sob qualquer ótica, os danos morais. Junta procuração e 

documentos nos Id’s 18513911 a 18513925. Impugnação no Id. 19009426, 

vindo-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Julgo esta ação antecipadamente por entender desnecessárias outras 

provas além das que constam nos autos, sendo a discussão 

essencialmente de direito. DA RESCISÃO A discussão aqui trazida é de 

pequena complexidade, limitando-se a declarar se os autores tem direito à 

devolução integral ou parcial dos valores pagos no contrato de compra e 

venda. Inicialmente, entendo descabida a tese da ré quanto à necessidade 

de prévio leilão, considerando que o contrato foi cancelado pela ré, de 

forma que é despicienda a prévia venda da coisa para 

amortização/quitação do saldo devedor, não se aplicando a lei de 

regência. Voltando ao cerne da discussão, ainda que tenha a autora dado 

causa à rescisão do contrato, visto assim ter manifestado, entendo ser 

direito à restituição de parte do montante pago. Tal matéria foi enfrentada 

exaustivamente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que 

decidiu que, em casos semelhantes, a retenção em favor da vendedora 

não culpada pela rescisão deve ser de 25% sobre os valores pagos, 

montante justo a cobrir os custos com a venda e propaganda, além de 

coibir rescisões unilaterais. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. 

RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR 

DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA 

VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 

PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A 

despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito 

da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência 

do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de 

promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e 

em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao 

vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela 

do montante (Súmula 543/STJ). 2. Hipótese em que, ausente qualquer 

peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal 

estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o 

parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 

1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro 

Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por 

cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por 

esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas 

gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual 

tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal 

fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da 

demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela 

incorporadora com o empreendimento. 3. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito 

dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de 

unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a 

resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma 

diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a 

partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 

22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1723519/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/08/2019, DJe 02/10/2019). Ainda, de recentíssima decisão monocrática 

da lavra do Min. Raul Araújo, faço questão de citar trecho de seu voto no 

REsp 1861528/CE (2020/0032634-0), julg.27.03.2020, DJe 31.03.2020): “A 

Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, 
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consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e 

venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 

13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) de retenção, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, 

por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das 

despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. A propósito, 

confira-se a ementa do referido precedente: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. 

RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR 

DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA 

VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 

PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A 

despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito 

da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência 

do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de 

promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e 

em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao 

vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela 

do montante (Súmula 543/STJ). 2. Hipótese em que, ausente qualquer 

peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal 

estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o 

parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 

1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro 

Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por 

cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por 

esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas 

gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual 

tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal 

fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da 

demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela 

incorporadora com o empreendimento. 3. Nos termos da jurisprudência 

desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito 

dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de 

unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a 

resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma 

diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a 

partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 

22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1723519/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/08/2019, DJe 02/10/2019) Conforme essa posição, o referido 

percentual tem caráter indenizatório e cominatório, servindo como modo de 

desestimular o rompimento unilateral e imotivado do contrato, sendo 

irrelevante a utilização ou não do bem, prescindindo também da 

demonstração individualizada das despesas gerais suportadas com o 

empreendimento. Além disso, em respeito ao pactuado pelos contratantes, 

a estipulação contratual dentro do limite de 25% deve ser observada, 

exceto na hipótese de efetiva demonstração de abusividade, mediante 

indicação de circunstância específica justificadora da redução. Por fim, 

também foi consignado que não implica reexame fático-probatório, vedado 

pela Súmula 7/STJ, a adoção desse entendimento nesta instância, 

notadamente em vista da fixação de percentuais pelas instâncias 

ordinárias sem motivação em circunstâncias do caso concreto. Desse 

modo, em conformidade com o aludido entendimento jurisprudencial, deve 

ser dado provimento ao recurso especial para determinar a retenção no 

percentual de 25% sobre o valor pago. Diante do exposto, dou provimento 

ao recurso especial afim de fixar em 25% (vinte e cinco por cento) a 

retenção sobre os valores pagos que serão objeto de restituição à parte 

recorrida.” (sic) Por consequência, acompanhando a jurisprudência 

superior, tenho por devido à autora a restituição de 75% (setenta e cinco 

por cento) dos valores pagos, devendo a ré reter o equivalente a 25% 

(vinte e cinco por cento). No tocante aos valores pagos, divergem as 

partes, tendo a autora, inclusive, indicado montante além do que pagou, 

talvez por desatenção. Isso porque, ao contrário da inicial, o 

demonstrativo de Id. 18513920 indica o pagamento de 10 (dez) prestações 

mensais no valor regular, de R$ 449,31, e a última, de n.º 184/184, de R$ 

147,37, considerando a redução dos encargos (antecipação de parcela). 

Constam, também, R$ 1.025,00 a título de entrada e R$ 2.257,94 da 

parcela balão, totalizando R$ 7.923,38 (sete mil novecentos e vinte e três 

reais e trinta e oito centavos), como bem indicado na defesa. 

Relativamente à corretagem, o Superior Tribunal de Justiça pacificou tese 

de que é possível o repasse do custo ao consumidor, desde que ele seja 

cientificado desse ônus. No caso dos autos, a autora reconhece o 

pagamento de importância nesse sentido, paga diretamente ao corretor, de 

forma que descabe a restituição, conforme julgado a seguir juntado: 

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA 

COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA. 

1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de 

comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 

2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete 

em 24/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se 

é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve 

superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de 

compra e venda de imóvel. 4. A remuneração do corretor é devida quando 

este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que 

este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como 

mesmo preceitua o art. 725 do CC/02. 5. O arrependimento de quaisquer 

dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que 

o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. 6. Na espécie, as 

partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e 

venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se 

reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O 

negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das 

corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento 

da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. 

Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 1.783.074/SP (2018/0203666-2), 3ª 

Turma do STJ, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. 12.11.2019). DOS DANOS 

MORAIS Entendo descaber os danos morais pleiteados. A autora, como 

narrado na exordial, deu causa à rescisão do contrato. Outrossim, a ré 

não restituiu os valores por entender a aplicação de lei quanto à alienação 

fiduciária, ou seja, de que o imóvel necessitaria ser vendido antes para 

amortização ou quitação do saldo. Entendo que a atitude da ré não é 

passível de demonstrar dano moral, considerando que, além da ausência 

de elementos que me convençam de sua ocorrência, é próprio dos autos 

que foi a autora quem causou a rescisão do contrato. Ou seja, se tivesse 

mantido os termos do contrato, não existiria esta demanda, tão pouco, 

passaria a autora por dissabores que, volto a salientar, sofridos por ela 

própria em face de sua inadimplência. O pedido, inclusive, a meu ver, beira 

à temeridade, devendo ser totalmente afastado. DIANTE DO EXPOSTO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Rescisão Contratual para: - DECLARAR RESCINDIDO a Proposta de 

Compra e Venda firmada pelas partes e juntado no Id. 16266927; - 

CONDENAR a ré a restituir à autora o equivalente a 75% (setenta e cinco 

por cento) sobre os valores pagos, ou seja, R$ 7.923,38 (sete mil 

novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos). Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos quanto aos danos morais e restituição dos 

valores pagos a título de corretagem. Para fins de cumprimento da 

sentença, sobre os valores devidos deverá ser aplicado o INPC desde a 

citação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme orientação 

do Superior Tribunal de Justiça. Pelo princípio da sucumbência, arbitro o 

ganho de causa em favor da autora em 30% e em favor da ré em 70%, o 

que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 

98, § 3º, do NCPC, quanto à autora. Intime-se a ré para recolher as custas 

processuais na proporção em que sucumbiu, pena de ser confeccionada 

CDA para posterior Execução Fiscal e protesto, conforme disposto na 

CNGC/MT. Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009103-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA LIMA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009103-98.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIANA LIMA DE ALENCAR REQUERIDO: MARISA LOJAS 

S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por DIANA LIMA DE 

ALENCAR, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de MARISA 

LOJAS S/A, também qualificada, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Alega ter adquirido 02 (dois) tênis na ré em 07.05.2018, um de 

R$ 89,95 e outro de R$ 79,95, para presentear sua genitora, e quando 

entregou os presentes, perceberam que ficaram apertados. Solicitada a 

troca dos produtos no prazo de 07 (sete) dias junto ao SAC da ré, foi 

informada que o calçado de R$ 89,95 poderia ser trocado por outro 

número por haver disponibilidade em estoque. Quanto ao outro calçado, foi 

emitido voucher de R$ 79,95, uma vez que não havia numeração. Diz, 

ainda, que devolveu os calçados à ré em 26.05.2018. Com o vale compras 

adquiriu um novo par de calçados e mesmo tendo solicitado a troca da 

numeração do outro calçado, passados mais de 05 (cinco) meses, a ré 

não os entregou, a despeito dos contatos que manteve com a empresa. 

Requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais de R$ 89,95 

e danos morais de R$ 477.700,00. Junta procuração e documentos no Id. 

15773439. Termo de audiência de conciliação no Id. 16879814 e 

contestação no Id. 16921246. Alega que os fatos não ocorreram conforme 

narrativa da autora e que não há provas de tentativas da autora na 

solução do problema. Diz, também, que sempre agiu de boa-fé com a 

autora e tomou todas as providências que cabiam, além do que o caso dos 

autos evidencia situação de mero aborrecimento, e não de danos morais. 

Requer a improcedência dos pedidos, juntando procuração e documentos 

nos Id’s. 16921254 e 16921252. Impugnação no Id. 17491702, vindo-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo esta 

ação antecipadamente por entender desnecessárias outras provas além 

das que constam nos autos. DOS FATOS Inicialmente, observo que a ré 

contesta de forma genérica as teses narradas na inicial. Em sua 

contestação, limita-se a informar que os fatos não ocorreram da forma 

narrada pela autora, que tomou todas as providências para resolver a 

situação e que a autora não sofreu danos morais. Se não adentra nos 

fatos, deixando de citar em absoluto o ocorrido, como pode alegar que não 

ocorreram conforme narrado pela autora? No mesmo sentido, como pode 

alegar que tentou solucionar os problemas causados à autora? Impossível 

até presumir tais questões. É princípio básico do direito que cabe ao réu 

impugnar especificamente os fatos narrados pelo autor, assim como 

conhecido como Princípio da Impugnação Especificada, conforme disposto 

no art. 341, do NCPC, que assim dispõe: Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: 

Logo, deixando a ré de defender-se sobre os fatos narrados, tornam-se 

verdadeiros, desmerecendo maiores análises nesse sentido. Em 

consequência, concluo pela concordância da ré quanto ao fato danoso, 

ou seja, não entrega do calçado à autora, decorrendo, logicamente, a 

culpa e o nexo de causalidade. DOS DANOS MATERIAIS Com a 

propositura desta ação, considerando que a ré não entregou o produto, 

resolveu a autora resolver o contrato, com a restituição do valor pago. In 

casu, trata-se de uma compra de R$ 89,95, valor que deve ser restituído à 

autora. DOS DANOS MORAIS E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

Demonstrada a culpa da ré e o fato danoso e sendo a relação de 

consumo, não tenho dúvidas quanto ao dano sofrido pela autora, que não 

pode ser considerado como mero aborrecimento. Isso porque a autora 

adquiriu os produtos da ré na expectativa de que os calçados atenderiam 

ao fim desejado (presentear sua genitora), e após a troca, que foi 

autorizada pela ré, o calçado não foi entregue, mesmo depois de vários 

meses. A ré não comprovou ter tomado qualquer atitude para solucionar a 

questão, o que me leva a concluir que deixou a autora sem apoio, sem 

qualquer resposta da empresa. Entendo, todavia, que o valor pleiteado 

pela autora é elevado, destoando em absoluto do binômio punição x 

reparabilidade, até mesmo para não representar enriquecimento sem 

causa, até mesmo por considerar que a discussão central tem por base 

um produto adquirido por aproximadamente R$ 90,00. DIANTE DISSO, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória c/c Indenização para CONDENAR a ré ao pagamento das 

seguintes verbas: a) danos materiais, de R$ 89,95 (oitenta e nove reais e 

noventa e cinco centavos); e b) danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Para fins de liquidação da sentença quanto aos danos 

morais, deverão ser aplicados juros de 1% e correção monetária pelo INPC 

desde o pagamento. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser 

atualizado com juros desde a citação (CC, art. 405) e correção desde o 

arbitramento (Súm. 362, do STJ), considerando tratar-se de relação 

contratual. Pelo princípio da sucumbência e considerando que a ré decaiu 

apenas no quantum indenizatório, condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do NCPC. Intime-se a ré para recolher as custas processuais 

com base o valor atualizado da causa, pena de ser confeccionada CDA 

para posterior Execução Fiscal e protesto, conforme disposto na 

CNGC/MT. Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001136-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA BRINDE - TELEFONE 065 99285 9925 (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001136-02.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSEFA BEZERRA DO BONFIM, FRANCISCA ALVES 

BEZERRA NAKAZAWA, FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, RIVANDA 

ALVES BEZERRA REU: ANA CRISTINA BRINDE - TELEFONE 065 99285 

9925 Vistos etc. Diante do petitório do Id. 19743710, redesigno audiência 
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de conciliação para o dia 10 de setembro de 2020, às 16h20min. 2 – 

Cite-se/intime-se quem estiver na posse do imóvel (qualificando a pessoa), 

situado na Rua Estados Unidos, n. Q4, L 2, Loteamento Terra Nova, 

Várzea Grande-MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar as 

fotografias da casa (Ids. 197437713 e 19743714), consignando que é a 

terceira audiência redesignada. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009009-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009009-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNO TIMOTEO MACIEL REU: BANCO DO BRASIL SA 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, redesigno o ato para o 

dia 24 de setembro de 2020, às 08h20min. 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, 16 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008440-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008440-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA REU: WILLIAM 

LUCAS MARQUES CALIXTO Vistos etc. 1 – Primeiramente, deverá ser 

riscado o termo de audiência dos Ids. 25030064 e 25030075, face que 

referido termo não é deste processo. 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 data 

de hoje, redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 08h40min. 

3 - Recolha o mandado do Id. 29933918. 4 – Expeça-se mandado de 

citação/intimação, observando o atual endereço e fotos da residência do 

requerido acostados no Ids. 29584390 e 29584742. 5 - Intime-se o douto 

patrono da parte autora para se fazer presente ao ato acima assinalado, 

acompanhado da autora, sob pena de multa. 6 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010180-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010180-11.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): KLEBER SILVA GOMES REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS 

LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIARIO 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, 

redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 09h20min. 

Expeça-se carta intimação para os requeridos, observando que já foram 

citados (Ids. 29549340 e 29548826). Intime-se o douto patrono da parte 

autora para se fazer presente ao ato acima assinalado, acompanhado do 

autor, sob pena de multa. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002004-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002004-43.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZ BARBOSA DE LIRA REU: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP, EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA 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 data 

de hoje, redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 09h40min. 

Expeça-se carta citação aos requeridos, observando os dois endereços 

da requerida Construtora e Incorporadora Marzul Ltda no Id. 29629542. 

Intime-se o douto patrono da parte autora para se fazer presente ao ato 

acima assinalado, acompanhado do autor, sob pena de multa. Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003155-44.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALCIDES RAMOS DE ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO 

INDUSTRIAL DO BRASIL 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, redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 10h00min. 

Expeça-se carta citação/intimação ao requerido, observando o novo 

endereço da parte requerida no Id. 29567356.. Intime-se o douto patrono 

da parte autora para se fazer presente ao ato acima assinalado, 

acompanhado do autor, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012173-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE CAMPOS MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012173-89.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: GONCALINA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: 

JUSTINO DE CAMPOS MARQUES 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, redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 10h20min. 

Proceda a citação/intimação da parte requerida via mandado, em face de 

correspondência devolvida constar “não procurado” (Id. 29832385). 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014222-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ANTONIO MARCON (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: 1014222-06.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CEZAR ANTONIO MARCON REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que fora designada audiência 

de conciliação na decisão inicial, contudo, antes mesmo da data 

assinalada já houve apresentação de contestação e impugnação nos 

autos. No entanto, uma das inovações mais comentadas do novo CPC diz 

respeito a obrigatoriedade de designação da audiência de conciliação ou 

de mediação, nos termos previstos no artigo 334 da nova lei processual 

civil. O novo CPC rompeu com o sistema processual essencialmente 

litigioso e atribuiu alta relevância as formas alternativas e consensuais de 

solução dos conflitos, especialmente a conciliação e a mediação. E, 

priorizando o ato conciliatório, e, 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, 

redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 10h40min. 

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010139-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010139-78.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

REQUERIDO: JOCINETE DOS SANTOS 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, redesigno o ato para o dia 24 de 

setembro de 2020, às 11h00min. Expeça-se mandado citação/intimação à 

parte requerida, observando a decisão do Id. 28074939. Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 16 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006384-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DE SOUSA SILVA (REU)

TATIANE DE SOUSA SILVA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006384-46.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PLENA COMERCIAL LTDA REU: TATIANE DE SOUSA SILVA 

EIRELI - ME, TATIANE DE SOUSA SILVA 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, redesigno o ato para o dia 24 de 

setembro de 2020, às 13h00min. Expeçam-se ARMPs para 

citação/intimação às duas rés, no novo endereço constante do Id. 

30849787. Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008442-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON ROMAO FERREIRA (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):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008442-85.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: HEMERSON ROMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO 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, redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 13h20min. 

Proceda a intimação da parte requerida, tendo em vista que a mesma já 

fora citada no Id. 29528461. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008432-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON ROMAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008432-41.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: HEMERSON ROMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que fora designada 

audiência de conciliação na decisão inicial, contudo, antes mesmo da data 

assinalada já houve apresentação de contestação. No entanto, uma das 

inovações mais comentadas do novo CPC diz respeito a obrigatoriedade 

de designação da audiência de conciliação ou de mediação, nos termos 

previstos no artigo 334 da nova lei processual civil. O novo CPC rompeu 

com o sistema processual essencialmente litigioso e atribuiu alta 

relevância as formas alternativas e consensuais de solução dos conflitos, 

especialmente a conciliação e a mediação. E, priorizando o ato 

conciliatório, e, 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, redesigno o ato 

para o dia 24 de setembro de 2020, às 13h40min. Intimem-se os doutos 

patronos, para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes, 

sob pena de multa. Cumpra-se. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008446-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON ROMAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008446-25.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: HEMERSON ROMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL 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, 

redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 15h00min. 

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Várzea Grande, 16 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007717-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007717-96.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: JAIRO ANTONIO DIAS REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 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, redesigno o ato para o dia 24 de 

setembro de 2020, às 15h20min. Diante da correspondência devolvida no 

Id. 29446620, intime-se o douto patrono da parte autora para que atualize 

o endereço do banco requerido para expedição do ARMP. Prazo:10 dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006701-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES FERNANDES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006701-10.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): AILTON GOMES FERNANDES MAIA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO 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, 

redesigno o ato para o dia 24 de setembro de 2020, às 15h40min. 

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Várzea Grande, 16 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003702-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CEZARINO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003702-55.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSUE CEZARINO DE ARRUDA REU: BANCO PAN 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, redesigno o ato para o 

dia 24 de setembro de 2020, às 16h00min. Proceda a citação/intimação da 

parte requerida, via ARMP, observando o novo endereço trazido pela 

parte autora no Id. 29522908. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 16 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008470-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008470-24.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que a decisão de id. 10723121 não foi devidamente 

cumprida e sequer ocorreu tentativa de citação da requerida, restando 

frustrada a audiência de conciliação, conforme id. 11665312, motivo pelo 

qual se faz necessária a redesignação do ato. REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia dia 17 de setembro de 2020 às 10h20min, 

cite-se/intime-se o réu 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 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 automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002363-90.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSELI DA SILVA CORTES REU: CENTRO MEDICO E 

BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP 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, redesigno o ato para o dia 24 de 

setembro de 2020, às 10h00min. Proceda a intimação da parte requerida 

para comparecimento ao ato, uma vez que já fora citada (Id. 29032276). 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004088-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE TOCANTINS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT15456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004088-22.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DORALICE TOCANTINS RIBEIRO REU: GOLD DELOS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Vistos etc. Diante do 

petitório do Id. 14671457, redesigno audiência de conciliação para o dia 10 

de setembro de 2020, às 16h40min. Cite-se/intime-se a parte requerida, 

fazendo constar as advertências legais, observando o novo endereço 

trazido pela parte autora, qual seja, Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1955, 

6º andar, Vila Olímpia, CEP: 04548-005, na cidade de São Paulo/SP 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 

17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008397-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DE BARROS (REU)

 

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 AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001142-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MATIAS (REU)

 

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 AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013515-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIO SOARES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1013515-38.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o requerimento 

administrativo formulado pelo autor não foi aceito pela seguradora em 

razão da falta de documentos exigidos pela lei (id. 24366857 - Pág. 2). 

Assim, considerando que o autor não comprovou ter juntado os 

documentos necessários à regulação do sinistro, os quais estão 

dev idamente  l i s tados  no  s i te  da  Seguradora  L íde r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Per

manente.aspx), não se pode afirmar que houve o prévio requerimento 

administrativo. Destarte, admitir que o interesse de agir está demonstrado 

com o mero protocolo do requerimento administrativo, destituído dos 

documentos necessários à regulação do sinistro, burlaria a orientação 

jurisprudencial da Excelsa Corte de que “O requerimento administrativo 

prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe 08/08/2011). Ante o exposto, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, deverá a parte autora manifestar-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência 

de interesse de agir. Prazo 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002503-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YURI MICHEL MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA MENDES OAB - 988.681.791-72 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002503-95.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: YURI MICHEL MENDES DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

ADRIANA MENDES REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

defiro a cota ministerial e determino a intimação das partes à 

especificaram as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Prazo: 10 dias. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

20 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004906-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004906-37.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO REU: BANCO DO 

BRASIL S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, defiro a cota ministerial e determino a intimação das partes à 

especificaram as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Prazo: 10 dias. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 

20 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008166-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR SILVA MARANS (AUTOR(A))

ESTHER PEREIRA LOPES MARANS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008166-25.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ESTHER PEREIRA LOPES MARANS, VALTAIR SILVA MARANS 

REU: DESCONHECIDO Vistos etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca do petitório do Id. 30095686, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015167-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

APARECIDA ZORAIDE DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS OAB - MT15648-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO CANDIDO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015167-90.2019.8.11.0002.ESPÓLIO: APARECIDA ZORAIDE DOS 

SANTOS AUTOR(A): JOAO SOARES DOS SANTOS REU: JOSE RONALDO 

CANDIDO Vistos etc. Analisando o petitório acostado no Id. 26599783, 

verifico que se requer a concessão do prazo de 15 dias para emendar a 

inicial, e trazer os documentos faltantes para propositura da presente 

demanda, contudo, tal pedido é datado de 28.11.2019. Assim, já tendo 

decorrido o prazo solicitado, intime-se a douta causídica da parte autora a 

se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento. Prazo. 10 dias. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 20 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005608-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005608-17.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DANIEL SOARES MARTINS Vistos etc. 1 - Corrija o polo 

passivo da presente demanda, fazendo constar JOSÉ FELICIANO DE 

LIMA. 2 – No mais, diante da certidão do Id. 26263298, intime-se o douto 

causídico a dar andamento no feito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. 3 – Com a manifestação nos autos, cumpra-se a 

decisão inicial. 4 – Às providências. Várzea Grande, 22 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003284-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NUNES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003284-49.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: 

MANOEL NUNES DA SILVA Vistos etc. Promova a Sra. Gestora Judiciária 

o cadastramento da advogada da parte autora (Procuração – Id. 

27269366), excluindo do Sistema o antigo advogado. No mais, cumpra-se 

a decisão do Id. 30788789. Às providências. Várzea Grande, 22 de abril 

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 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012553-15.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE REQUERIDO: 

MARIA LEDA DE FREITAS Vistos etc. Prejudicado o petitório do Id. 

31151135, haja vista que já se encontra redesignada audiência de 

conciliação (decisão – Id. 30711239) e também já houve êxito na citação 

da parte requerida (Id. 28975826), bastando apenas expedir ARMP para 

intimação da requerida para comparecimento na audiência já designada, 

fazendo constar as advertências legais. Isso porque, o art. 248, § 4º, do 

Código de Processo Civil, estabelece que: Art. 248. Deferida a citação pelo 

correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias 

da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para 

resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º (...) § 2º (...) 

§3º (...) §4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de 

acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, 

poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da 

lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Para corroborar 

trago os seguintes julgados: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.330.072 - SP (2018/0179976-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFICIO GUARUJA TOWER 

ADVOGADO : JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE E OUTRO (S) - 

SP099275 AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFICIO ATLANTIC CITY 

ADVOGADO : AUGUSTO CESAR CARDOSO MIGLIOLI E OUTRO (S) - 

SP215312 DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou 

seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim 

ementado: Ação de indenização fundada em ato ilícito praticado por 

condomínio edilício. Desmoronamento de terras pertencentes a dois 

condomínios vizinhos apurado em inquérito civil. Citação por carta 

entregue ao porteiro do condomínio. Validade. Responsabilidade atribuída 

ao Réu perante o Ministério Público. Revelia que faz presumir verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, ficando a indenização limitada aos danos 

efetivamente comprovados. Indenização por dano material reduzida para 

R$5.023,80. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente 

provido. Nas razões de recurso especial, alega o condomínio agravante 

violação do artigo 75, XI, do Código de Processo Civil. Sustenta que a sua 

citação para o processo não foi válida, pois não foi feita na pessoa do 

síndico, mas na do porteiro do prédio. Assim posta a questão, verifico não 

assistir razão ao agravante. Com efeito, o Código de Processo Civil de 

2015, vigente quando do ajuizamento da ação, prevê em seu art. 248, § 

4º, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de 

acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência. É o que ocorreu no 

caso, conforme alegado pelo próprio agravante. Nesse contexto, é 

manifestamente improcedente a alegação de que a citação recebida pelo 

porteiro não é válida. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 

Intimem-se. Brasília (DF), 30 de agosto de 2018. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 1330072 SP 2018/0179976-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 05/09/2018) 

Ação de rescisão de contrato de trespasse, cumulada com pedidos de 

índole indenizatória. Sentença de procedência. Apelação dos réus revéis 

alegando nulidade de citação. Correspondência de citação encaminhada 

ao endereço indicado pelos réus no contrato de trespasse celebrado. 

Ausência de comprovação de comunicação de alteração de endereço aos 

autores. Possibilidade, ademais, de assinatura de comprovante de 

recebimento por porteiro de condomínio edilício, nos termos do § 4º, do art. 

248 do CPC. Validade, portanto, da citação realizada. Manutenção da 

sentença recorrida. Apelação a que se nega provimento.(TJ-SP - AC: 

10046565320178260562 SP 1004656-53.2017.8.26.0562, Relator: Cesar 

Ciampolini, Data de Julgamento: 17/04/2019, 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/04/2019) Cumpra-se com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 22 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005295-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO CASTRO OAB - SP217156 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005295-85.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 

EXECUTADO: LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Vistos etc. Expeça-se novo mandado executório, observando o petitório 

do Id. 25027732, onde alerta que o mandado anteriormente expedido 

constou o número errado, sendo o correto é 2462 B. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 22 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005049-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005049-55.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Diante do petitório acostado no Id. 31424544 e documentos anexos, 

promova a retificação do polo ativo, fazendo constar SUL AMÉRICA 

SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A. No mais, certifique-se 

quando ao decurso do prazo para apresentação de contestação. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 22 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010274-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ROSA DA CONCEICAO (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

J R J LIMA & CIA LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010274-22.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 17 de setembro de 2020, às 13h00min 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). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

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 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO à autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010354-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS 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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010354-83.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): EDUARDO CARLOS DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EDUARDO 

CARLOS DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA S/A aduzindo, em 

síntese, que se surpreendeu quando teve seu cadastro recusado junto ao 

comércio local com a informação de que seu CPF constava na lista de 

inadimplentes do SERASA e SPC devido à inserção realizada pela 

requerida. Afirma que não reconhece referido débito, pois jamais firmou 

qualquer contrato com a requerida. Liminarmente, requer que a 

demandada seja compelida a retirar os seus dados da lista de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela procedência 

da ação com a declaração de inexistência de débito e condenação pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela concessão da justiça 

gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e 

decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora 

apresenta características de um pedido de tutela de urgência, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, pois se faz incontestável a existência 

de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda 

para ter seus dados excluídos da lista de inadimplentes que vem lhe 

obstando de realizar compras a prazo no comércio local. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos, comprovando a negativação existente em nome da autora. 

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 

(cem reais) limitada à 5.000,00 (cinco mil reais). Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020, às 08h40min 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). Cite-se/intime-se a requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência 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). Por 

fim, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de 

consumo inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010195-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA LAURA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT8352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA SILVA - ME (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010195-43.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): VANUSA LAURA DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN, JULIO 

CESAR DA SILVA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta 

por VANUSA LAURA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO PAN S.A e 

JULIO CESAR DA SILVA ME, aduzindo, em síntese, que se trata de viúva 

pensionista e no mês de fevereiro de 2020 recebeu uma ligação da 

instituição bancária requerida oferecendo a portabilidade de seus 

empréstimos junto ao Banco Banrisul passando para o Banco Pan. Narra 

que, recebeu um crédito em sua conta do Banco Pan e foi orientada a 

pagar um boleto, tendo como favorecido o segundo requerido e 

posteriormente tomou ciência de que em verdade havia sido realizado um 

empréstimo em seu nome. Liminarmente, pugna pela determinação deste 

juízo para que a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto no 

benefício do INSS e restitua o valor já debitado. No mérito, requer pela 

procedência da demanda com a confirmação da liminar, declaração de 

nulidade do contrato firmado e pelo pagamento dos danos morais 

ocasionados, requer a concessão da justiça gratuita e inversão do ônus 

da prova. Posteriormente, aportou aos autos petitório da autora 

informando que a empresa BREVICRED também esteve envolvida na 

transação bancária realizada em seu nome sem sua permissão, assim 

pugnou pela sua inclusão no polo passivo da ação. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo e defiro a emenda pretendida 

para acrescentar a empresa BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

LTDA no polo passivo da demanda (id. 31257276). Em análise do pedido 

de tutela de urgência, tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou 

unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, sendo 

esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a segunda 

será analisada independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter suspenso os descontos vinculados ao seu benefício, haja vista ser 

pensionista. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados aos autos, demonstrando a vinculação de 

empréstimo em seu benefício, logo, havendo dúvidas quanto à validade 
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dos empréstimo faz-se pertinente o pedido de suspensão dos descontos 

na pensão da requerente. De outro norte, INDEFIRO o pedido de restituição 

do montante descontado em seu benefício, posto que na atual fase do 

feito, invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ademais, 

a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida 

pela requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, e determino 

que o requerido BANCO PAN se abstenha de realizar qualquer desconto 

no benefício de pensão por morte da autora, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) limitado ao montante de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020, às 09h00min, consigno 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 

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 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Promovam-se as 

alterações necessárias nos registros dos autos para acrescentar ao polo 

passivo a empresa BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 

(qualificação id. 31257276). Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010508-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MANOEL FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA JOSE ARINOS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010508-04.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): JOEL MANOEL FERREIRA, MARIA JOSE ARINOS CAMPOS 

REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE 

VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS proposta por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSÉ ARINOS 

CAMPOS FERREIRA em desfavor de ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. 

e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, aduzindo, em síntese, que firmaram com a requerida contrato de 

compra e venda para a aquisição de unidade habitacional no Condomínio 

Urbanístico Verana Várzea Grande I com previsão de entrega para 

setembro de 2018 com tolerância de atraso de 180 dias. Afirma que, o 

empreendimento não está pronto e a obra está apenas 61% concluído, 

bem assim inexistem previsão para entrega do imóvel, motivo pelo qual 

para evitar maiores prejuízos pretende a rescisão do contrato com a 

devolução integral dos valores e indenização pelos danos morais. Em 

sede de tutela de urgência, requer pela determinação para que as 

requeridas se abstenham em efetuar qualquer cobrança das obrigações 

previstas no contrato de promessa de compra e venda, bem como retirem 

o nome dos autores de quaisquer cadastros restritivos de crédito, sob 

pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. 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. Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil 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. Visa o 

autor a suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda firmado 

com a requerida, bem como que a ré retire seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito Da apreciação dos autos, verifica-se que os 

requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. Nesse ponto, a 

probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação juntada 

aos autos, a qual comprova que a requerente firmou contrato de compra e 

venda de imóvel com a requerida, que esta extrapolou o prazo de entrega, 

bem como o prazo de tolerância e ainda negativou seus dados. Já o 

fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

evidencia-se no fato de o requerente ser impelido a pagar por um bem que 

não pretende mais, fato que por certo compromete a renda familiar e os 

impede de fazer novos investimentos no ramo imobiliário para concretizar 

o sonho da casa própria. E, o perigo da demora evidencia-se no fato de 

que não sendo deferida a tutela, a parte autora poderá sofrer os funestos 

prejuízos de permanecer com o nome nos cadastros de inadimplentes, o 

que certamente, restringirá seu crédito, expondo-a a constrangimento. Por 

outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante 

da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer 

momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade do contrato 

firmado entre as partes, devendo a requerida, no prazo de 05 dias, retirar 

os dados dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$5000,00 (cinco mil 

reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020, às 09h20min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 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 

automáticas 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 gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC, bem como defiro a inversão do ônus da prova. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010484-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010484-73.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020 às 9h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 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 automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, bem como defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006831-68.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006831-68.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 30689363, por 

meio da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento da 

condenação, tendo a parte autora solicitado o levantamento do dinheiro 

(Id. 31408682), proceda à transferência do valor depositado judicialmente 

na conta única para a conta bancária indicada pelo advogado. No mais, 

havendo valor remanescente a ser pago, R$ 290,07, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento do saldo restante, com as 

cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil. Caso 

não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, 

fixo os honorários advocatícios em R$ 300,00, com fulcro no art. 20, § 4º, 

do CPC. Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 22 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016644-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILZETH SODRE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1016644-51.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES 

REQUERIDO: WILZETH SODRE FARIAS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Condomínio do Residencial Bandeirantes Quadra 

10 em desfavor de Wilzeth Sodre Farias. Sustenta a parte autora que a 

requerida é legítima proprietária do Apartamento 101, Bloco A3, que 

compõe o Residencial autor, e que deixou de cumprir obrigação quanto 

aos pagamentos de taxas condominiais do período de 10/12/2015, 

10/01/2016 e 10/02/2016, totalizando o débito de R$ 846,46 (oitocentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Requereu, no mérito, a 

condenação da parte requerida ao pagamento das cotas condominiais 

vencidas e vincendas. Na decisão inicial (Id. 26010862) foi designada 

audiência de conciliação, bem como determinada a citação da requerida. A 

citação se deu no Id. 28296513. A audiência de conciliação restou 

prejudicada face a ausência das partes. Decorrido o prazo a parte 

requerida não apresentou defesa (12.03.2020) 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$ 846,46 (oitocentos e quarenta e 

seis reais e quarenta e seis centavos), referente as taxas condominiais 

de 10/12/2015, 10/01/2016 e 10/02/2016, e aquelas porventura 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. À vista da ausência 

injustificada da parte autora e da parte requerida na audiência de 

conciliação aplico-lhes multa de 3% (três por cento) do valor atribuído à 

causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 

334, §8º, 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, 22 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LOBO COSTA DE MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007067-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007067-15.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora no id. 30908036, 

pugnando pelo cancelamento da audiência de conciliação designada no Id. 

30670737, nos termos do art. 334, § 4º, I, do CPC. Pois bem, em que pese 

a arguição da autora de desinteresse na audiência de conciliação, 

ressalto que esta não é capaz de obstar a sua realização, na medida em 

que o ato apenas não ocorre quando todas as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, 

I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, pois os requeridos sequer 
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foram citados nos autos. Assim, mantenho a realização da audiência 

designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007090-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007090-58.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

RENATO CARVALHO DOS SANTOS REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora, pugnando pelo 

cancelamento da audiência de conciliação designada nos autos. Pois bem, 

em que pese a arguição da parte autora de desinteresse na audiência de 

conciliação, ressalto que esta não é capaz de obstar a sua realização, na 

medida em que o ato apenas não ocorre quando todas as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §4º, I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, pois os 

requeridos sequer foram citados. Assim, mantenho a realização da 

audiência designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007098-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA ALVARENGA TOSTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007098-35.2020.8.11.0002. AUTOR: 

ADELIA ALVARENGA TOSTI REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Aportou 

aos autos petição da parte autora, pugnando pelo cancelamento da 

audiência de conciliação designada nos autos. Pois bem, em que pese a 

arguição da parte autora de desinteresse na audiência de conciliação, 

ressalto que esta não é capaz de obstar a sua realização, na medida em 

que o ato apenas não ocorre quando todas as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, 

I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, pois os requeridos sequer 

foram citados. Assim, mantenho a realização da audiência designada nos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007053-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007053-31.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Aportou aos 

autos petição da parte autora, pugnando pelo cancelamento da audiência 

de conciliação designada nos autos. Pois bem, em que pese a arguição da 

parte autora de desinteresse na audiência de conciliação, ressalto que 

esta não é capaz de obstar a sua realização, na medida em que o ato 

apenas não ocorre quando todas as partes manifestarem expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I, CPC), o que 

não ocorreu no presente caso, pois os requeridos sequer foram citados. 

Assim, mantenho a realização da audiência designada nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007055-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DALVA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007055-98.2020.8.11.0002. AUTOR: 

JOANA DALVA DA COSTA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. Aportou 

aos autos petição da parte autora, pugnando pelo cancelamento da 

audiência de conciliação designada nos autos. Pois bem, em que pese a 

arguição da parte autora de desinteresse na audiência de conciliação, 

ressalto que esta não é capaz de obstar a sua realização, na medida em 

que o ato apenas não ocorre quando todas as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, 

I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, pois os requeridos sequer 

foram citados. Assim, mantenho a realização da audiência designada nos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003303-26.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSILENE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações quanto à alteração da fase 

processual. Intime-se a devedora TELEFÔNICA BRASIL S.A.., por meio de 

seus patronos via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de 

acordo com o valor indicado no id. 31395923 (R$ 609,135), no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Por fim, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento dos valores incontroversos 

depositados no id. 23999873. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018759-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAISSON ANDREI MARCANTE (REU)

SILVIO JOSE BENITTEZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018759-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIZE LOURDES DE OLIVEIRA REU: DAISSON ANDREI MARCANTE, 

SILVIO JOSE BENITTEZ DA SILVA Vistos, À vista de que a assinatura 

constante no acordo (id. 31187779) não foi reconhecida firma e nem 

sequer aportou ao pacto procuração da requerida Daisson Andrei 

Marncante outorgando poder a terceiro ou advogado para transigir, 

determino venha a requerente, em 10 (dez) dias, sanar a irregularidade 

apontada, sob pena de não homologação do pacto. Ainda, em igual prazo, 

deverá informar se possui interesse no prosseguimento do feito em 

relação ao requerido Silvio José Benittezs da Silva, tendo em vista que o 

acordo apenas foi realizado com o primeiro requerido. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007062-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007062-90.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora, pugnando pelo 

cancelamento da audiência de conciliação designada nos autos. Pois bem, 

em que pese a arguição da parte autora de desinteresse na audiência de 

conciliação, ressalto que esta não é capaz de obstar a sua realização, na 

medida em que o ato apenas não ocorre quando todas as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual 

(art. 334, §4º, I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, pois os 

requeridos sequer foram citados. Assim, mantenho a realização da 

audiência designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004074-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WILLIAN MARQUES DOS PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004074-04.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: DAVID WILLIAN MARQUES DOS 

PASSOS Vistos, À vista de que a assinatura constante no acordo (id. 

28458534) não foi reconhecida firma e nem sequer aportou ao pacto 

procuração da requerida outorgando poder à terceiro ou advogado para 

transigir, determino venha o requerente, em 10 (dez) dias, sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de não homologação do pacto. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018776-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. C. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018776-81.2019.8.11.0002. AUTOR(A): V. 

A. D. S. C. J. REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Considerando que na 

presente demanda há interesse de incapaz (CPC – II, art. 178), 

promovam-se os autos ao Ministério Público e após venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004094-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA JORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

RENATA GRASIELY BORDINOSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004094-24.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA JORDAO EXECUTADO: RENATA GRASIELY 

BORDINOSKI, FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA Vistos, Aportou 

aos autos pedido da parte exequente requerendo a busca de bens em 

nome da parte executada junto ao RENAJUD e INFOJUD. Pois bem, realizei 

pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei a existência de três 

veículos registrados em nome da parte executada, sendo que todos eles 

são objeto de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos extratos em 

anexos. Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de restrição do 

aludido veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a 

posse direta do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor 

fiduciante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
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- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem 

alienado fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição 

financeira, por isso não pode ser penhorado para garantir execução 

promovida por outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, 

Publicado no DJE 12/03/2012) Em seguida, realizei busca junto ao Sistema 

INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto 

de renda em nome dos executados visando à busca bens passíveis de 

penhora, razão pela qual realizei a impressão das declarações de imposto 

de renda de 2017 a 2019, as quais se encontram a disposição da parte 

exequente. Desta forma, venha a parte exequente manifestar requerendo 

o que entender de direito para o prosseguimento do feito. Por oportuno, 

autorizo a expedição de alvará do valor bloqueado no id. 29863661 em 

favor da parte exequente. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010732-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA VARZEA GRANDE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010732-39.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: AUTO 

ESCOLA VARZEA GRANDE LTDA - ME Vistos. Venha a parte autora, em 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010728-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON BASTOS RIBEIRO OAB - MT25503/O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010728-02.2020.8.11.0002. AUTOR: 

ACOFIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME - ME 

REU: GSR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP Vistos. 

Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010677-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM HENRIQUE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - 023.842.019-13 (PROCURADOR)

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010677-88.2020.8.11.0002. AUTOR: 

WILLIAM HENRIQUE CASTILHO PROCURADOR: RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Vistos, Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24/08/2020, às 14h00 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, 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 a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, 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/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448323 Nr: 11077-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORAMI GODOY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379/B, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:MT 23.108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 Autos n. 448323

Vistos.

JORAMI GODOY MOREIRA promove o presente cumprimento de sentença 

em desfavor de BANCO PAN S/A, sob o argumento de que a parte 

executada deixou de cumprir os termos do acordo celebrado 

extrajudicialmente e homologado por este juízo. Assim, requereu o 

recebimento da multa acordada.

Devidamente intimado o executado compareceu aos autos e efetuou o 

depósito da quantia de R$ 5.850,00 (fls. 209/211).

A parte exequente encaminhou e-mail a este gabinete informando que no 

dia 17.03.2020 protocolou petição por meio da qual concordava com o 

valor depósito, bem como apresentou nova petição reforçando sua 

anuência com o valor depositado e requerendo a expedição de alvará.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Diante da manifestação da parte exequente, ainda que via e-mail, pois não 

foi possível ter acesso direto a petição protocolada no dia 17.03.2020, 

pois logo em seguida deu-se início ao regime de teletrabalho, tenho por 

suficientes os documentos que acompanharam o pedido de liberação de 

alvará, formulado via e-mail, os quais seguem em anexo.

Nessa toada, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que o valor depositado nos autos às fls. 209/211 serviu 
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para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor depositado nos autos.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 22 de abril de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010671-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ANACLETO DE SOUSA (REQUERENTE)

ROSILDA DA COSTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

TOP 10 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010671-81.2020.8.11.0002. Vistos. Rozilda 

da Costa Souza, Raimundo Anacleto de Souza e Alice Souza 

representada pela primeira autora propuseram a presente Tutela 

Antecipada requerida em Caráter Antecedente em face de Azul Linhas 

Aéreas e TOP 10 Serviços Especializados Ltda. ME, aduzindo, em síntese, 

que viajaram para o Estado da Paraíba por meio da companhia aérea 

requerida, após adquirir as passagens aéreas com a segunda requerida, 

com data de retorno para o dia 04.04.2020. Contudo, diante da atual 

situação mundial de combate ao novo corona vírus (COVID-19), afirmam 

que as viagens foram suspensas e o voo cancelado, deixando a 

requerida de prover condições para os autores ficarem em outra cidade 

sem poder retornar à sua residência. Salientam que não possuem mais 

recursos financeiros, bem como ressaltam que o segundo autor é idoso e 

necessita de cuidados, bem como que a terceira requerente, menor 

impúbere, está sofrendo com as complicações climáticas e condições 

desfavoráveis. Assim, pleiteiam a concessão da tutela antecipada 

antecedente a fim de que a parte requerida providencie, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o translado aéreo dos requerentes até esta 

comarca, sob pena de multa, ou que providenciem acomodações com 

assistência integral até a disponibilização do voo mais próximo para 

retorno dos autores. Juntaram documentos nos ids. 31393498 a 

31399507. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente, 

(art. 303, caput, CPC/2015), a qual depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem, da análise dos documentos 

colacionados aos autos verifico que restaram preenchidos os requisitos 

para concessão da tutela antecipada. Efetivamente, o primeiro requisito 

resta demonstrado pelos documentos anexados à inicial, os quais 

evidenciam que os autores adquiriram as passagens da companhia aérea 

requerida com a segunda requerida, com destino à Campina Grande/PB em 

20.03.2020 e retorno à Cuiabá/MT no dia 04.04.2020 (id. 31399507), tendo 

os autores se deslocado normalmente à cidade de Campina Grande/PB, 

conforme passagens de id. 31399505. Outrossim, denota-se que no dia 

03.04.2020 a primeira autora foi comunicada pelo representante da 

segunda requerida que houve alteração do voo, o qual foi remarcado para 

o dia 01.05.2020 (id. 31399504), fato que têm causado prejuízos aos 

autores, conforme registro de boletim de ocorrência apresentado no id. 

31399506, uma vez que afirmam que a primeira requerida não 

providenciou qualquer tipo de auxílio financeiro, não possuindo mais 

recursos para ficar naquela cidade. Com efeito, em consulta ao sítio 

eletrônico da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil é possível obter a 

informação de que “atualmente o Brasil não possui restrição para voos 

domésticos ou internacionais[1]”, o que é corroborado pela Infraero 

Aeroportos, que afirma em seu site que “as operações aéreas nos 

aeroportos da rede Infraero estão acontecendo normalmente, sem 

interrupção na prestação do serviço aeroportuário[2]”, de modo que não 

vislumbro óbice que justifique impor aos autores a obrigação de ficar na 

cidade de Campina Grande/PB em prazo tão superior ao programado. 

Ressalte-se, ainda, que dentre os autores há uma menor impúbere de 

poucos meses de idade (id. 31399502) e um idoso (id. 31399500), de 

forma que maior atenção deve se dar às suas necessidades, ainda que a 

situação seja problemática, proporcionando-lhes meios adequados para 

sua proteção e possibilidade de retorno ao lar, atendendo, assim, direitos 

constitucionalmente previstos. Deste modo, considerando a demonstração 

da probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido 

de tutela deve ser deferido, estendendo-se, tão somente, o prazo 

pugnado, a fim de que as requeridas possam providenciar todos os meios 

e cuidados necessários ao transporte dos autores. Posto isso, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo 

que determino sejam as requeridas intimadas para que promovam o 

transporte aéreo dos autores da comarca de Campina Grande/PB à esta 

comarca de Várzea Grande/MT, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

contados da ciência da presente decisão, consoante requerido na inicial, 

sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixada com fulcro 

no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. 

Cite-se e intime-se a parte requerida acerca do teor da presente decisão 

para que cumpra a liminar deferida e, querendo, interponha o respectivo 

recurso, à luz do art. 304, caput, do CPC, sob pena de estabilização da 

tutela antecipada concedida. Decorrido o prazo sem manifestação da 

parte requerida, venham-me os autos conclusos para ordenação do 

procedimento. Cumpra-se a decisão por meio do Oficial de Justiça 

Plantonista, em razão da urgência da medida, envidando-se os demais 

esforços necessários para o cumprimento da tutela ora deferida. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] ANAC -  Acesso em 22.04.2020 [2] 

INFRAERO -  Acesso em 22.04.2020
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010604-19.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA REU: GS PLANEJAMENTO 

EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos, Nos termos do artigo 

98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas e despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração se torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” [1] O artigo 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de 

recursos como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. 

Contudo, inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento do pedido. O requerente é advogado, portanto, 

possui profissão consolidada; bem como se verifica a existência de 

aproximadamente 105 (cento e cinco) ações patrocinadas pelo 
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requerente, somente considerando as que foram propostas no Estado de 

Mato Grosso, conforme pesquisa realizada no sistema PJE. Ademais, em 

pesquisa realizada no Sistema Renajud, denota-se que este possui dois 

veículos em seu nome, conforme extrato anexo. Dessa forma, não é crível 

a alegação do autor de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais, bem porque também não carreou aos autos qualquer 

documento que pudesse comprovar que momentaneamente passa por 

dificuldades financeiras. Portanto, no mínimo surpreendente a alegação 

deste na petição inicial de que não possui condições de arcar com as 

custas e despesas processuais, pois seu patrimônio demonstra fato 

totalmente diverso. Diante destes apontamentos e em exame ao objeto 

litigioso e os documentos acostados nos autos, entendo que a parte 

autora não faz jus a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Assim, 

indefiro o pedido de justiça gratuita e determino venha à autora, no prazo 

de no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com o recolhimento das custas, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 456 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] (STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25/03/2008, DJe 05/05/2008)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010699-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA DOS REIS (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010699-49.2020.8.11.0002. Vistos. Ana 

Maria Silva dos Reis promove ação de desconstituição de dívida c/c 

reparação por danos morais com tutela de urgência em face de Telefônica 

S/A, sustentando, em síntese, que foi impedido de realizar compras no 

comércio local, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no valor de R$ 

186,11 (cento e oitenta e seis reais e onze centavos), referente a um 

contrato vencido em 01/11/2019. Enfatiza que desconhece os valores 

cobrados e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada a 

inexistência dos débitos e a condenação da requerida à indenização por 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

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 experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (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. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada 

pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 31405627, em 

virtude de supostos débitos com a requerida, documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

186,11 (cento e oitenta e seis reais e onze centavos), referente a um 

contrato vencido em 01/11/2019, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

24/08/2020, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), 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 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002710-60.2018.8.11.0002
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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))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002710-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA JOSE TORRES MAIA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. MARIA JOSÉ TORRES MAIA 

propôs a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada 

com responsabilidade civil e pedido de liminar em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em síntese, 

que é titular da Unidade Consumidora n°. 6/232367-3, tendo a parte 

requerida encaminhado em fevereiro/2018 uma fatura no valor de R$ 

492,08, com registro de consumo de 493 kwh, o qual não corresponde 

com sua média de consumo de 200 kwh. Narra que manteve contato com 

a requerida que lhe informou que havia sido realizado inspeção no quadro 

de energia instalado na sua residência, sendo constatado anormalidades 

na instalação elétrica do referido quadro consistente em “desvio de 

energia no ramal de ligação”, contudo aduz não ter participado desse 

procedimento de inspeção. Afirma que a requerida suspendeu o 

fornecimento de energia de sua residência em virtude da fatura 

questionada, razão pela qual lançou mão da presente demanda. Diante 

desses fatos e após expor suas razões jurídicas, pugnou liminarmente 

para que a requerida restabelecesse o fornecimento de energia em sua 

residência, bem como abstivesse de inserir seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito pugnou pela declaração de inexigibilidade 

do débito inserto na fatura de valor de R$ 492,08, com vencimento em 

fevereiro/2018 e a condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais no importe de R$ 5.000,00. A inicial veio instruída com documentos 

e foi distribuída, a princípio, para o juízo da 1ª Vara Cível de Feitos desta 

Comarca, que declinou sua competência para este juízo em virtude da 

distribuição por dependência ao processo n. 1007761-86.2017.8.11.0002 

(id. 12664639). Em seguida, a parte autora manifestou no id. 12759022 

informando que a pretensão inicial também engloba a fatura vencida em 

05.03.2018, no valor de R$ 482,29, requerendo, assim, a emenda da inicial 

para inclusão da respectiva fatura. Na decisão de id. 12781001 foi 

acolhido o pedido de emenda da inicial e deferido os pedidos liminares. 

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 13638176). 

A requerida apresentou contestação no id. 13925113, que veio instruída 

com documentos, afirmando que por ocasião de uma inspeção realizada 

na unidade consumidora da autora no dia 12.06.2017, a concessionária 

requerida constatou que o sistema de medição estava danificado, pois o 

medidor estava destruído, o que fazia com que não fosse registrada a 

totalidade da energia consumida no local, emergindo disso a expedição do 

termo de ocorrência n. 623499, o qual reúne o máximo de evidências para 

demonstrar a anormalidade constatada no equipamento e está de acordo 

com a resolução n. 414/2010 da ANEEL. Por conta dessa inspeção, 

gerou-se uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 338,35 

que não é objeto desta demanda, mas sim do processo associado, bem 

como as demais faturas passaram a ser emitidas de acordo com o 

consumo realizado pela autora, portanto as faturas questionadas nesta 

demanda, nos valores de R$ 492,08 e R$ 482,29, decorrem de consumo 

regular de energia elétrica na residência da autora. Afirma que a 

suspensão do fornecimento de energia ocorrida no dia 06.03.2018 se deu 

em razão do inadimplemento da fatura do mês de janeiro/2018, vencida em 

08.02.2018, a qual ainda não foi paga. Portanto, nenhum ato ilícito houve 

por parte da concessionária requerida. Assim, impugna a pretensão 

indenizatória e ao final requer a improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 14416620. Na 

decisão de id. 19113719 o processo foi saneado, fixado os pontos 

controvertidos e determinada a produção de prova pericial. O Laudo 

Pericial foi juntado aos autos no id. 29286529, tendo as partes se 

manifestado nos ids. 30166248 e 30335446. Após os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débito em que a parte autora sustenta que as faturas 

referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2018, com vencimento em 

08.02.2018 e 05.03.2018, e valores de R$ 492,08 e R$ 482,29, 

respectivamente, não condizem com sua média de consumo de energia 

que “gira em torno de 200kwh”. A requerida, por sua vez, aduz que após 

sanar a irregularidade encontrada na unidade consumidora da autora, por 

meio de inspeção, o registro de consumo de energia da autora normalizou 

e as faturas questionadas se tratam de consumo regular na residência da 

autora. Pois bem, da análise de todo o conteúdo probatório, verifico que 

não ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita, tampouco de 

cobrança abusiva, praticada pela requerida. Isto porque, submetido o feito 

a instrução processual, verificou-se por meio de perícia técnica que os 

valores cobrados nas faturas questionadas se referem à média de 

consumo da autora. Nesse caminho, remeto-me à laboriosa prova pericial 

que esclareceu que a média de consumo da unidade consumidora da 

autora, de acordo com os aparelhos que ela possui em sua 

residência/salão, não é de apenas 200 kwh, conforme aduzido na inicial, 

mas estimado em 404,48 kwh, podendo variar entre 276,68 kWh e 532,28 

kWh, senão vejamos: b) A média mensal de consumo de energia elétrica 

na Unidade Consumidora nº 6/232367-3 levando-se em consideração o 

consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora. 

Resposta: Foram realizadas 2 (duas) simulações de consumo para a 

unidade consumidora do requerente, no quesito “e” do requerido podemos 

verificar que o consumo médio estimado está entre 276,68 kWh e 532,28 

kWh. É importante destacar que o consumo depende do tempo de 

funcionamento, eficiência energética e manutenção de cada equipamento, 

bem como condições climáticas, pessoas que eventualmente frequentam a 

residência/salão e hábitos que contribuem para o aumento de consumo, 

como por exemplo ficar abrindo a geladeira sem necessidade. Deste modo 

o consumo médio estimado é de 404,48 kWh. Destacou também o expert 

que a média apurada pode sofrer alterações em virtude de vários fatores 

como “tempo de funcionamento, eficiência energética e manutenção de 

cada equipamento, bem como condições climáticas, pessoas que 

eventualmente frequentam a residência/salão e hábitos que contribuem 

para o aumento de consumo”. Nessa toada, considerando que as faturas 

questionadas apresentam consumo de 493 kwh e 571 kwh, elas 

encontrando-se condizente com a média de consumo da autora 

notadamente porque em sua residência também funciona um salão de 

cabeleireiro, por se tratar da profissão da autora. Aliás, o perito apontou 

que a autora poderia consumir energia em sua residência em patamar 

superior a 532 kwh, certamente à vista dessa situação peculiar (salão de 

cabeleireiro). Reforçou, ainda, o expert que o valor apurado a título de 

recuperação de consumo, assim como a fatura do mês de janeiro/2018 

representam a média de consumo da autora e estão de acordo com as 

normas que regem a matéria. Assim sendo, o consumo a recuperar, de 

478 kWh, informado no Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de 

Consumo, ID 13925126 – Pág. 9, no valor de R$ 335,88, Carta ao Cliente, 

ID 12656394 – pág. 1 e o valor constante na Fatura de Consumo, ID 

12656379 – pág. 1., de R$ 492,08, estão em conformidade com a 

Resolução nº 414 de 09 de setembro de 2010, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Assim, embora a autora não tenha participado da 

inspeção realizada em sua unidade consumidora pela equipe técnica da 

requerida, fato é que o medidor instalado em sua residência apresentava 

problemas e isso foi confirmado pela perícia judicial ao apurar o real 

consumo na unidade consumidora da autora, sendo certo que a prova 

pericial respeitou o devido processo legal, e os princípios do contraditório 

e da ampla defesa. Malgrado a insurgência da parte autora quanto a 

conclusão do laudo pericial, descurou de aviar aos autos documentos que 

pudessem refutá-lo. Portanto, mostrando hígida a pericial judicial e 

esclarecedora para o fim que foi proposto, além de estar em consonância 

com as provas e argumentos apresentados nos autos, a sua utilização é 

medida cogente ao presente caso, não podendo ser afastado por mero 

inconformismo da parte a quem ele não aproveita. A esse respeito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO – INSURGENCIA CONTRA DECISAO QUE ACOLHEU O LAUDO 

PERICIAL DO EXPERT JUDICIAL E HOMOLOGOU OS CALCULOS 

APRESENTADOS – PRETENSAO DE MODIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - 

MERO INCONFORMISMO – LAUDO PERICIAL ELABORADO DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO 

MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento nº 201800724090 nº único0007578-17.2018.8.25.0000 - 1ª 

CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro 

da Silva - Julgado em 27/08/2019) Registro, ademais, que o fato de a parte 

autora não ser responsável pelo defeito no medidor não a exime do 

pagamento do consumo a menor durante o período da irregularidade, 

porque, tendo sido consumida energia elétrica superior à medida na 

unidade consumidora, responde pelo pagamento da respectiva tarifa, forte 

no princípio que veda o enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado 

no artigo 884 do novo Código Civil. Nesse passo, leia-se a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. 
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FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA LOCAÇÃO 

DO IMÓVEL NO PERÍODO DA FRAUDE. ONUS DA PROVA DA 

CONSUMIDORA. BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. (...) 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo, que demonstra aumento significativo no faturamento após a 

regularização do medidor. 3. Diante do contexto dos autos, irrelevante 

perquirir a autoria da fraude, tampouco a boa ou má-fé da recorrente, 

devendo a parte que se beneficiou efetuar o pagamento, sob pena de 

enriquecimento sem causa. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível, Nº 70081391765, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-06-2019) 

Portanto, deve ser a presente julgada improcedente, tendo em vista a 

inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato emanado da 

concessionária, especialmente no que se refere à cobrança dos valores 

consumidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, que não foram 

pago pelo usuário. Por conseguinte, mostra-se descabido o pedido 

indenizatório, porquanto nenhum ato ilícito foi praticado pela parte 

requerida, que agiu no exercício regular do direito de efetuar a cobrança 

da fatura pelo consumo de energia, bem assim de promover a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica decorrente do não pagamento de 

faturas regulares. A esse propósito: CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. DÉBITO ATUAL. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Em se tratando de faturas atinentes a 

consumo atual, e havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção 

da energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da 

concessionária. Não há, portanto, dever de indenizar, na medida em que 

inexiste ato ilícito, exigido pelo art. 927 do CC/02 (...). RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076496959, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 25/07/2018). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO ESSENCIAL DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO AUTORAL DE SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO EM – SUSPENSÃO LEGÍTIMA DO 

SERVIÇODUPLICIDADE DE FATURA PÚBLICO POR INADIMPLÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE QUE CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DO CORTE 

– AUSÊNCIA DE PROVAS E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 

AUTORAIS – RECLAMADA QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO – ATO ILÍCITO DESCARACTERIZADO – DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – SENTENÇA – 

SENTENÇA MANTIDA. DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA Recurso 

conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 

0002451-51.2018.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juiz Marco Vinícius 

Schiebel - J. 21.11.2019) Portanto, deve ser a presente julgada 

improcedente, tendo em vista a inexistência de qualquer aspecto de 

ilegalidade no ato emanado da concessionária, especialmente no que se 

refere à cobrança do valor consumido e não pago pelo usuário. Isto posto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. De conseguinte, revogo a liminar concedida nos 

autos. Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% 

sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, 

o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – 

§ 2º, do art. 85). 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, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003481-38.2018.8.11.0002. Vistos, 

Monique Godoi da Silva promove a presente ação de indenização por 

danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência em desfavor de 

Clínica Ame e DKT do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda., aduzindo que 

após efetuar planejamento familiar, procurou a médica Dra. Fátima Abraão, 

a qual lhe indicou o uso do DIU ANDALAN, cujo procedimento foi agendado 

para o dia 13/09/2017, a ser realizado na clínica requerida. Alega que o 

anticonceptivo intrauterino DIU ANDALAN CLASSIC CU 38- DKT DO 

BRASIL, lote DAP 1894, com validade para 31/07/2023 foi adquirido pela 

autora, sob prescrição médica, em 12/09/2017 e implantado pela médica 

Dra. Fátima Abraão em 13/09/2017, motivo pelo qual afirma ter ficado 

tranquila, uma vez que o produto tem garantia de dez anos. Contudo, foi 

surpreendida ao tomar conhecimento em 14/03/2018 que estava com 

gravidez gestacional de 03 a 04 semanas, assim, em 21/03/2018 buscou 

atendimento na Policlínica Dr. Moacir Dellanes, tendo sido atendida pelo 

médico ginecologista Dr. Roberto Conceição de Araújo, o qual retirou o 

dispositivo intrauterino, a fim de assegurar a saúde e desenvolvilmento do 

feto. Salienta que não lhe foi informado sobre riscos e possibilidade de 

falhas do contraceptivo, estando grávida sem planejamento familiar ou 

financeiro, uma vez que apenas 06 (seis) meses após a colocação do DIU 

engravidou indesejadamente. Deste modo, após expor suas razões 

jurídicas, requereu em sede de tutela de urgência que as requeridas sejam 

obrigadas a arcar com o pagamento de uma pensão mensal no valor de 

um salário mínimo para custear as despesas do período gestacional até 

um ano após o nascimento do bebê, sob pena de multa. No mérito, 

requereu a condenação das requeridas à indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alternativamente, requereu a 

contratação de um plano de saúde para acompanhar seu pré natal, bem 

como para o seu filho, do nascimento até um ano de vida, ainda, que as 

requeridas arquem com o pagamento de todos os medicamentos 

receitados à autora durante o pré natal e com o enxoval do bebê. Por fim, 

requereu que as requeridas sejam condenadas a ressarcir a autora em 

perdas e danos, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e danos 

materiais no valor de R$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais). Com a 

inicial vieram os documentos de ids. 12977421 a 12977710. O pedido de 

tutela de urgência foi indeferido no id. 12992255. Audiência de conciliação 

realizada conforme termo de id. 15804552. Devidamente citada, a segunda 

requerida apresentou contestação no id. 16218915, que veio 

acompanhada com os documentos de ids. 162119355 a 162119378, 

aduzindo que ao contrário do que alega, a autora possui plano de saúde 

privado, bem como que todos os procedimentos realizados de forma 

particular pela autora são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Alega 

que a despeito de a autora informar que não foi cientificada acerca das 

chances de engravidar é inverídica, uma vez que o cartão da paciente que 

lhe foi entregue por sua médica, esclare que a utilização do DIU 

compreende um risco de falha de 0,8 a 2,6%. Ressalta que se a autora 

não pretendia enfrentar uma gravidez deveria ter feito uso de dois 

métodos contraceptivos, salientando que os preservativos em látex são 

distribuidos gratuitamente na rede pública de saúde. Discorre que o DIU 

sub judice é produzido pela Pregna International Lilited e no Brasil, o DIU 

Andalan Classic CU 380 se encontra devidamente registrado na ANVISA 

sob nº 10208250038. Ainda, afirma possuir todas as licenças, 

autorizações de funcionamento e operação, Certificado de Boas Práticas 

de Fabricação e outros exigidos pelas Autoridades Sanitárias, inclusive, 

as empresas responsáveis pelo transporte e pelo armazenamento do 

Andalan cumprem rigorosamente as exigências normativas em vigor. 

Assim, após apontar seus fundamentos jurídicos, requereu a 

reconsideração da inversão do ônus da prova e improcedência da 

demanda. Às partes indicaram as provas que pretendiam produzir nos ids. 

17042132 e 17160025. No id. 20765910 o Sindicato dos Médicos do 

Estado de Mato Grosso compareceu aos autos requerendo sua habilitação 

na condição de assistente simples, ocasião em que alegou preliminarmente 
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a ilegitimidade passiva da Clínica Ame, aduzindo que esta não possui 

personalidade jurídica ou objeto social relacionado à prestação de 

serviços médicos hospitalares. Ainda, afirmou que seu interesse no 

deslinde da causa decorre do fato de a demanda dispor acerca da 

conduta profissional da médica Dra. Fátima Abraão. Segue alegando que a 

Clínica Ame é apenas um condomínio de consultórios e não possui 

qualquer relação jurídica com a autora, razão pela qual não pode ser 

responsabilizada objetivamente. Afirma que todo e qualquer método 

contraceptivo tem seu percentual de falibilidade, não sendo possível a 

condenação dos requeridos em indenização por danos morais ante a 

simples alegação de que, com o uso do DIU, a gravidez não ocorreria, já 

que a própria orientação do dispositivo esclarece os riscos advindos de 

seu uso. Assim, requereu seja acolhida sua habilitação, bem como 

reconhecida a ilegitimidade da primeira requerida e no mérito julgados 

improcedentes os pedidos iniciais. Juntou documentos de ids. 20765911 a 

20765918. A parte autora se manifestou acerca da habilitação no id. 

24471282. Em seguida, foi determinado ao Sindicato interessado em 

habilitar-se no feito que apresentasse a convenção de condomínio da 

primeira requerida, conforme id. 27971721, contudo, este quedou-se 

inerte. Os autos vieram conclusos. 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. Do pedido de ingresso na 

lide por meio de assistência simples O Sindicato dos Médicos do Estado de 

Mato Grosso manifestou-se espontaneamente nos autos por meio da 

petição de id. 20765910 pretendendo habilitar-se como assistente simples 

da primeira requerida, Clínica Ame, a qual apesar de citada não 

apresentou contestação. Pois bem, acerca da possibilidade de 

intervenção processual do terceiro por meio do instituto da assistência, 

dispõe o art. 119 do CPC, in verbis: Art. 119. Pendendo causa entre 2 

(duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a 

sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para 

assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer 

procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o 

processo no estado em que se encontre. Logo se vê que para abalizar o 

pedido de assistência processual há necessidade de demonstração de 

interesse jurídico pelo terceiro que pretende ingressar na demanda. A 

esse respeito a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni et al[1] leciona que há 

interesse jurídico quando o terceiro encontra-se sujeito à eficácia reflexa 

do provimento prolatado no processo pendente, ou seja, há interesse 

jurídico quando a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera 

jurídica do terceiro que entretém uma relação jurídica conexa àquela 

afirmada em juízo. Para que ocorra a assistência simples, prevista pelo art. 

121 do CPC[2], é necessária à existência de relação jurídica do assistente 

com a parte que pretende auxiliar. Assim, de antemão, necessário 

verificar se o Sindicato dos Médicos tem interesse jurídico na demanda 

capaz de legitimar sua habilitação processual, bem como se possui 

relação jurídica com a Clínica Ame, a qual pretende auxiliar. Segundo se 

observa da petição de id. 20765910 o Sindicato afirma que seu interesse 

ressai da discussão na demanda “ainda que por via oblíqua” da conduta 

da profissional médica que realizou o procedimento de implante do DIU na 

autora. Não obstante os argumentos adotados pelo Sindicato, entendo que 

a pretensão desmerece acolhimento. Isso porque, o Sindicato pretende 

atuar na demanda como assistente simples da requerida Clínica Ame, a 

qual, conforme documento de id. 20765918 trata-se de “Condomínio 

Comercial Edifício Ame”, não tendo sido demonstrada relação entre a 

clínica ré e o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso. Com 

efeito, ainda que o Sindicato pretenda embasar seu interesse na 

discussão da atuação da profissional médica, evidente que esta não foi 

incluída no polo passivo da demanda, uma vez que a autora indicou a 

Clínica Ame como responsável pelo suposto dano sofrido, não havendo 

relação jurídica entre o Sindicato, que visa resguardar os interesses dos 

médicos atuantes neste Estado, com uma pessoa jurídica individualizada 

como “condomínio comercial”. Como disposto no próprio Estatuto Social o 

objetivo do Sindicato é a “defesa e representação legal da categoria dos 

médicos na base territorial do Estado de Mato Grosso” (art. 1º, id. 

20765911), de modo que é incompreensível para este juízo que o eventual 

resultado desta demanda traga de alguma forma ônus ou bônus para a 

categoria médica no Estado de Mato Grosso. De fato, dentre as finalidades 

estabelecidas pelo Estatuto (art. 2º, id. 20765911) não há àquela que vise 

postular em juízo visando resguardar os direitos de condomínios 

comerciais, que não possuem qualquer conexão pertinente à categoria 

médica. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE 

COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL. ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE 

ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A orientação desta Corte Superior é 

firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na 

condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando 

demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal 

situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica 

integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento 

jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou 

corporativo. 2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não 

alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque 

continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial 

somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado". 

(...) 4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. 5. 

Embargos de declaração prejudicados. (EDcl nos EDcl no REsp 

1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/08/2018, DJe 28/08/2018) Dessa sorte, considerando que o interesse 

jurídico decorre de eventual alcance negativo da demanda na esfera 

jurídica do terceiro e considerando que não houve a demonstração do 

liame existente entre a primeira requerida e o Sindicato dos Médicos do 

Estado de Mato Grosso, indefiro o ingresso deste na condição de 

assistente simples nesta ação. Da ilegitimidade passiva da ré Clínica Ame 

Ainda que indeferida a pretendida habilitação processual pelo Sindicato 

dos Médicos do Estado de Mato Grosso, não se pode olvidar que esta 

arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva da requerida Clínica Ame e 

sendo a verificação da legitimidade da matéria de ordem pública[3], com 

fundamento no § 3º do art. 485 do CPC[4], passo a sua análise. A 

legitimidade refere-se às partes, consistindo na “pertinência subjetiva da 

ação”, devendo verificar-se no polo ativo e no polo passivo da relação 

processual[5]. Ao abordar o tema Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo 

Talamini lecionam[6]: “Autor e réu devem ser parte legítima. Isso quer dizer 

que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito 

afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio 

deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6.º do CPC). 

Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeito diante da pretensa 

do autor. Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso 

estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida e o 

réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. 

Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes, na 

medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito 

apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na 

posição de autor(es) e réu(s). Note-se que, para a aferição da 

legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; 

não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele 

apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da 

legitimidade processual antecede a resolução logicamente a resolução do 

mérito.” No caso versando, a autora afirma que realizou procedimento de 

implante de DIU na clínica requerida, o qual não teve o resultado desejado, 

uma vez que engravidou após cerca de apenas 06 (seis) meses de uso. 

Não obstante, da análise dos documentos colacionados aos autos pela 

parte autora não há sequer evidências de que o referido procedimento foi 

efetuado no local, posto que todos os documentos relacionados ao 

dispositivo intrauterino referem-se à fabricante, segunda requerida, 

conforme ids. 12977450 a 12977497. Se não bastasse, no id. 20765918 

foi apresentada ata de assembleia de onde se observa que a primeira 

requerida se trata de “Condomínio Comercial Edifício Ame”, o que 

demonstra a ausência de responsabilidade desta para responder pelo 

suposto dano sofrido pela autora. Isso porque, apesar de o condomínio 

possuir capacidade e poder ser sujeito de direitos, não detêm 

personalidade jurídica, razão pela qual não é pessoa, trata-se, portanto, 

de ente despersonalizado, conforme leciona o doutrinador Daniel 

Carcachioni[7]. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO NO 

JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A 
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JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido 

enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara 

e suficiente fundamentação, de modo que não merece reparo algum. 2. O 

entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a 

mais recente jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os 

condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem detém 

legitimidade para demandar direitos dos condôminos em ação de 

indenização por danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no REsp 1812546/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019). 

Evidente que sendo sujeito de direitos pode ser responsabilizado 

civilmente, contudo, o que se depreende da doutrina e jurisprudência é 

que o condomínio responde civilmente apenas pelos atos de seus 

prepostos em relação aos condôminos[8] e, no que diz respeito ao 

terceiro, é responsabilizado apenas nos casos em que é impossível 

identificar o condômino que causou o dano[9]. Nessa esteira, volvendo-me 

aos autos, observo que desde a exordial a parte autora deixou claro que a 

pessoa responsável pelo procedimento que, em razão da suposta 

imperícia médica, teria lhe causado dano foi a médica Dra. Fátima Abraão. 

Portanto, apesar de inexistirem evidências materiais de que o 

procedimento foi realizado na clínica requerida, a qual restou demonstrado 

tratar-se de um condomínio comercial edilício, e, assim, ente 

despersonalizado, que só será responsabilizado pelos atos dos seus 

condôminos quando estes não puderem ser identificados, não é 

responsável pelo suposto dano sofrido pela autora. In fine, ainda que se 

levasse em conta a primeira requerida como clínica médica e, assim, 

responsável legal pelos atos dos seus subordinados, o que não é o caso 

dos autos, certo que a parte autora não demonstrou qualquer indício de 

vínculo de emprego entre a médica e a requerida, o que por si só afasta a 

responsabilidade e, por consequência, a legitimidade da requerida para a 

presente ação[10]. Portanto, inexiste alternativa senão reconhecer a 

ilegitimidade passiva da requerida Clínica Ame para responder os termos 

da pretensão inicial. Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade 

passiva da requerida Clínica Ame para figurar em Juízo, pelo que julgo 

extinto o processo, sem o julgamento do mérito, em relação à indigitada 

requerida, com fundamento no art. 485 inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente ao pagamento de 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 beneficiária da justiça gratuita. Do mérito A ação foi ajuizada em 

virtude de a requerida ter comercializado dispositivo anticonceptivo 

intrauterino DIU ANDALAN CLASSIC CU 380, o qual foi adquirido pela 

autora e implatado por profissional médico, porém não funcionou a 

contento, levando à autora a uma gravidez indesejada. Inicialmente, 

cumpre fixar que a relação material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que a comercialização de produto pela 

requerida à autora representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei n 8.078/90. Nesse viés, o art. 12, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que o fabricante responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Por essa 

norma fica entendido que, toda vez que o produto colocado em circulação 

apresentar algum defeito que coloca em risco à segurança do consumidor 

e dele resultar algum dano, nasce para o fabricante o dever de repará-lo, 

isentando-se apenas quando demonstrar as causas excludentes da 

responsabilidade, quais sejam: a) quando não colocou o produto no 

mercado; b) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito 

inexiste e; c) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC - §3º, 

art. 12). Pois bem, analisando os autos, observo que não restou 

comprovada à existência de defeito no produto utilizado pela autora e de 

fabricação da requerida, qual seja o dispositivo intrauterino DIU marca 

Andalan Classic CU 380, lote DAP nº 1894. Isso porque, conforme relatado 

pela autora “em 21/03/2018 a autora buscou atendimento urgente no 

serviço público, na Policlínica Dr. Moacir Dellanes, e foi atendida pelo 

médico ginecologista Dr. Roberto Conceição de Araújo, CRM-MT 8146, o 

qual retirou dispositivo intrauterino” (id. 12977408), não havendo notícias 

nos autos de qual foi o fim destinado ao dispositivo. Assim, diante da 

ausência de apresentação do dispositivo intrauterino, tornou-se inviável a 

produção de prova pericial, que sequer foi postulada pela parte autora, 

para atestar se de fato a requerida colocou produto defeituoso no 

mercado. Ademais, dos documentos juntados aos autos pela autora, 

denota-se que esta realizou exame de imagem tipo “ultrassonagrafia 

pélvica transvaginal” em 13/09/2017, ocasião em que a médica Dra. Emilly 

B. Borges Marçal afirmou “DIU de cobre normoposicionado”, consoante id. 

12977638. Portanto, o dispositivo intrauterino contraceptivo, do que se tem 

notícia, estava posicionado de forma regular há época do seu implante na 

autora, o que se leva a crer que a gravidez indesejada decorreu de mera 

fatalidade, incluindo-se no percentual de falha do método. Importante 

enfatizar que todos os métodos anticoncepcionais possuem margem de 

falha, o que é de conhecimento público e notório, abarcando tanto 

mulheres de classe baixa, quanto de classe alta, não sendo crível a 

alegação de que a autora acreditava estar 100% protegida contra possível 

gravidez após a realização do procedimento. Nesse sentido, é o 

entendimento de remansosa jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLOCAÇÃO DE 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) – MÉTODO ANTICONCEPCIONAL 

SUJEITO À FALHA – ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – DEVER DE 

INDENIZAR INEXISTENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não há se falar em 

ato ilícito e o conseqüente dever de indenizar por danos morais quando 

ausente nos autos comprovação de que a médica agiu com imprudência, 

negligência ou imperícia quando da colocação do DIU na paciente” (TJMG – 

13ª Câm. Cível – RAC 1.0378.09.029368-9/001 – Relator (a): Des.(a) 

Cláudia Maia – j. 09/08/2012, publicação da sumula em 17/08/2012). (TJMT 

- Ap 23880/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014) APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FATO DO PRODUTO. GRAVIDEZ 

OCORRIDA APESAR DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODO CONTRACEPTIVO 

IMPLANTADO NA MULHER. DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE (DIU). 

MÉTODO QUE NÃO CONFERE 100% DE GARANTIA DE INFALIBILIDADE 

PARA A GRAVIDEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO RESPALDA A 

OCORRÊNCIA DE DEFEITO DE QUALIDADE DO DISPOSITIVO. EXCLUDENTE 

DE RESPONSABILIDADE. 1. Ainda que se trate de típico caso de 

responsabilidade por fato do produto - sob o fundamento de que o DIU 

implantado na autora não atendeu a expectativa de segurança a fim de 

evitar a concepção - o próprio CDC, em seu art. 12, § 3º, II, prevê que o 

fornecedor não será responsabilizado se demonstrar que, embora haja 

colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. 2. No caso concreto, 

ocorreu concepção durante a utilização do DIU da marca Cepeo. Contudo, 

é incontroverso que este método contraceptivo, como todos, não é 100% 

seguro e, na hipótese do DIU, a depender do modelo, pode estar sujeito a 

uma taxa de falibilidade de até 4,8%, sendo o adotado pela autora com 

eficácia contraceptiva que gira em torno de 99% (1% de taxa de falha). 3. 

O nexo causal entre eventual defeito no DIU e a gravidez, ou que essa 

probabilidade tenha sido... extraordinariamente aumentada, deve estar 

evidente em indicativos concretos de inadequação do implante. Do 

contrário, presume-se que a concepção ocorreu dentro das curvas de 

falha do método estatisticamente previstas e previamente conhecidas e 

informadas; não se podendo, por isso, responsabilizar o fornecedor. 4(...) 

APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (TJRS - Apelação Cível Nº 

70075155606, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/10/2017). AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO 

ILÍCITO. USO DE ANTICONCEPCIONAL. GRAVIDEZ INDESEJADA. NEXO DE 

CAUSALIDADE AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA ABSOLUTA DE 

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS. DANOS NÃO CARACTERIZADOS. 

REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - 

AgRg no AREsp 313.090/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 

08/09/2014). Com efeito, as alegações da autora repousam em meras 

possibilidades, frágeis, e por isso mesmo aviltadoras da verdade, não 

havendo que se falar em defeito do produto, à luz do art. 12 do CDC. 

Outrossim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pela autora, ela não logrou comprovar o nexo de causalidade 

entre a gravidez inesperada e a ineficácia do dispositivo fabricado pela 

requerida, bem porque postulou apenas pela produção de prova oral, 

limitando-se a indicar testemunha que não sendo especialista em nada 

aproveitaria ao julgamento da lide (id. 24471282), especialmente diante da 
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arguição de defeito no produto fabricado pela ré, de onde ressai a 

necessidade de perícia. Impossível, portanto, a responsabilização da 

empresa fabricante pela gravidez indesejada da autora. Deste modo, 

ausente os pressupostos que informam a espécie, a improcedência dos 

pedidos é medida que se impõe. Por todo o exposto, 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/2015. Condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa (art. 85, § 8º do 

CPC/2015). Fica sobrestada a exigibilidade dos honorários e das custas, 

uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Transitado em 

julgado, arquivem-se. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; 

MITIDIERO, Daniel. Novo código de procesao civil comentado. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, pg. 198. [2] Art. 121. O assistente simples 

atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e 

sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. [3] TJ-MT - 

APL: 00000918920098110003 33714/2011, Relator: DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2011, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2011. TJ-MT - ED: 

01358673120138110000 135867/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Data de Julgamento: 03/07/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

21/07/2014. TJ-MT - REEX: 00186862220098110041 10569/2013, Relator: 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2014, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2014 [4] § 3º O juiz conhecerá 

de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer 

tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [5] 

Alfredo Buzaid citado por Vicente Greco Filho; Direito Processual Civil 

Brasileiro; 1º vol.; editora Saraiva; 8ª, edição; 1993; pág. 77 [6] Wambier, 

Luis Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 1: teoria geral 

do processo e processo de conhecimento / Luiz Rodrigues Wambier, 

Eduardo Talamini – 12. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2011. [7] in Curso de Direito Civil - Direitos Reais, 1ª ed. em 

e-book, Ed. RT, 2014, item 9.8.2 [8] STJ – REsp 26.458-7 – SP – Rel. Min. 

Waldemar Zveiter – DJU 03.11.2009 [9] REsp nº 268.669. Min. Rel. Ruy 

Rosado de Aguiar. DJ 01.10.2010. [10] Resp nº 908.359 - SC 

(2006/0256989-8) Relatora Ministra Nancy Andrighi. 27.08.2008

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN APARECIDA NETO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000230-12.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

EVELYN APARECIDA NETO LEITE REU: MRV ENGENHARIA, PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos. Trata-se de ação de 

reparação c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de 

nulidade de cláusulas contratuais abusivas c/c tutela de urgência em face 

de MRV Engenharia e Participações e MRV Prime Parque Chapada do 

Horizonte Incorporações SPE Ltda. Depois do trânsito em julgado da 

sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o depósito da 

quantia de R$ 951,29 (id. 28442075), relativo à condenação imposta na 

sentença. Em seguida a parte autora requereu a expedição de alvará para 

levantamento do valor (id. 30984147). Após vieram-me os autos 

conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é de ser 

extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta nos autos, uma vez 

que a parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do débito, 

conforme se observa no id. 28442075. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocadas nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento do valor depositado nos autos. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença 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 LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005110-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS COSTA GONCALVES REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança de diferença de valor pago a menor do seguro obrigatório 

DPVAT promovida por João Marcos Costa Gonçalves em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Depois do trânsito 

em julgado da sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o 

depósito da quantia de R$ 2.262,79 (id. 30319035), relativo à condenação 

imposta na sentença. Em seguida a parte autora requereu a expedição de 

alvará para levantamento do valor (id. 30753881). Após vieram-me os 

autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo é 

de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta nos autos, 

uma vez que a parte requerida efetuou espontaneamente o pagamento do 

débito, conforme se observa no id. 30319035. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocadas nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento do valor depositado nos autos. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002509-39.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OTAIDE TONHOLO EXECUTADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE 

ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL 

SAÚDE Vistos. OTAIDE TONHOLO promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E 

SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, visando recebimento da 

quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. A parte exequente 

requereu a intimação do executado para realizar o pagamento do débito 

(id. 28618320). Devidamente intimada à executada realizou o depósito da 

quantia de R$ 18.593,98 no id. 29630191. Em seguida a exequente 

manifestou concordância com o valor depositado em juízo e requereu a 

expedição de alvará em seu favor (id. 30938792). Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 
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satisfação da obrigação imposta nos autos, uma vez que a parte 

executada efetuou o pagamento do débito, conforme se observa no id. 

29630191. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor depositado nos autos. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008804-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO BEZERRA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008804-24.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SAULO BEZERRA DANTAS EXECUTADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos. Saulo Bezerra Dantas promove o presente 

cumprimento de sentença em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A, visando recebimento da quantia imposta r. sentença 

prolatados nos autos. A parte exequente requereu a intimação do 

executado para realizar o pagamento do débito (id. 26283087). 

Devidamente intimada à executada realizou o depósito da quantia de R$ 

5.369,08 no id. 30933904. Em seguida a exequente manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu a expedição de 

alvará em seu favor (id. 31151810). Após, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da 

obrigação imposta nos autos, uma vez que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito, conforme se observa no id. 26283087. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocadas nestes autos em virtude 

da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor depositado 

nos autos. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000924-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

F. A. R., T. A. R., LIDIANA CRAVO DE ALMEIDA RODRIGUES REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, Trata-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais por atraso/cancelamento de voo movida por 

Thiago Almeida Rodrigues e Fernanda Almeida Rodrigues, representados 

pela genitora Lidiana Cravo de Almeida Rodrigues, em desfavor Latam 

Airlines Group S/A. Depois do trânsito em julgado da sentença, a requerida 

compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 16.500,00 

(id. 30632989), relativo à condenação imposta na sentença. Em seguida a 

parte autora requereu a expedição de alvará para levantamento do valor 

depositado em juízo através da conta bancária de seu patrono (id. 

30765474). Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

o pagamento do débito, conforme se observa no id. 30632989. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da 

satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. No que diz 

respeito a expedição de alvará ressalto que o valor consignado em juízo 

deve ser liberado em favor da parte autora, porém não na forma 

postulada, mas sim em conta bancária de titularidade de seus genitores. 

Isso porque, não há óbice à expedição de alvará para levantamento do 

valor pertencente aos menores diretamente para os seus genitores os 

quais cabem à administração dos bens dos filhos menores no exercício 

razoável do poder familiar. Ainda, ressalto que no caso de eventual 

irregularidade quanto a não aplicação dos valores em favor da parte 

autora, poderá o Ministério Público se valer dos instrumentos processuais 

cabíveis à espécie no interesse da menor. Dessa forma, indefiro a 

expedição de alvará em nome do patrono dos autores e determino que a 

parte autora indique nos autos o número da conta bancária em seu nome, 

de seu genitor ou genitora para que posteriormente seja expedido alvará 

do valor pertencente aos menores. Ainda, ressalto que deverá ser 

expedido alvará em favor do patrono da exequente para levantamento do 

valor relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos 

autos. Por fim, determino que o Ministério Público seja cientificado acerca 

desta sentença antes de serem expedidos os alvarás acima 

determinados. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007146-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007146-96.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAIANE MARIA DE CAMPOS REU: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de “ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela de urgência” proposta por Raiane Maria De Campos, 

assistida por sua genitora Roziane Maria de Campos promove em face de 

Claro S/A. Depois do trânsito em julgado da sentença, a requerida 

compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 1.015,67 (id. 

21181191), relativo à condenação imposta na sentença referente aos 

honorários advocatícios sucumbenciais. Em seguida o patrono da parte 

autora requereu a expedição de alvará para levantamento do valor (id. 

30994499). Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta nos autos, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no id. 

21181191. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor depositado nos autos. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 
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necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007603-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE CARVALHO VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNO FRANCISCO SOLON VASCONCELOS OAB - MT21618/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007603-31.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ANA ROSA DE CARVALHO VASCONCELOS EXECUTADO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. ANA ROSA DE CARVALHO 

VASCONCELOS promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A,, visando 

recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. A parte 

exequente requereu a intimação do executado para realizar o pagamento 

do débito (id. 29194553). Devidamente intimada à executada realizou o 

depósito da quantia de R$ 2.002,37 nos ids. 30658056 e 30658057. Em 

seguida a exequente manifestou concordância com o valor depositado em 

juízo e requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 31114154). 

Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo é de 

ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta nos autos, uma 

vez que a parte executada efetuou o pagamento do débito, conforme se 

observa nos ids. 30658056 e 30658057. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocadas nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento do valor depositado nos autos. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007761-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TORRES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(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))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007761-86.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA JOSE TORRES MAIA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. MARIA JOSÉ TORRES MAIA 

propôs a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada 

com responsabilidade civil e pedido de liminar em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em síntese, 

que é titular da Unidade Consumidora n°. 6/232367-3, tendo a parte 

requerida encaminhado em agosto/2017 uma fatura no valor de R$ 520,63, 

com registro de consumo de 610 kwh, e uma fatura em setembro/2017, no 

valor de R$ 461,69, com registro de consumo de 664 kwh, as quais não 

correspondem com sua média de consumo de 150 kwh. Narra que além 

dessas faturas, a requerida também lhe imputa a obrigação de pagamento 

de um parcelamento de uma dívida no importe de R$ 335,88, que foi 

dividido em 06 parcelas de R$ 55,98, com vencimento entre 28.10.2017 a 

28.03.2018, cuja dívida seria decorrente de “anormalidade na aferição do 

consumo de energia”. Afirma que tais cobranças são indevidas, pois sua 

média de consumo não é superior a 200 kwh, bem como porque a suposta 

irregularidade na sua unidade consumidora foi obtida unilateralmente pela 

requerida, através de Termo de Ocorrência – TOI Em virtude do 

inadimplemento motivado as faturas referentes aos meses de agosto e 

setembro de 2017, a autora estaria prestes de ter suspenso seu 

fornecimento de energia em sua residência, razão pela qual lançou mão da 

presente demanda. Diante desses fatos e após expor suas razões 

jurídicas, pugnou liminarmente para que a requerida abstivesse de 

suspender o fornecimento de energia em sua residência, bem como de 

inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito pugnou 

pela declaração de inexigibilidade do valor de R$ 335,88 relativo ao 

parcelamento de dívida oriunda de recuperação de consumo; pela 

condenação da requerida a readequar as faturas dos meses de agosto e 

setembro, com vencimentos, respectivamente, em 04.09.2017 e 

04.10.2017, para a média de consumo dos meses anteriores, quer seja, 

150 kwh; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no 

importe de R$ 10.000,00. Determinada a emenda da exordial no id. 

10270941, a parte autora manifestou-se nos ids. 10279727 e 10279762. 

Na decisão de id. 10315663 foram deferidos os pedidos liminares. 

Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (id. 11020381). 

A requerida apresentou contestação no id. 1165427, que veio instruída 

com documentos, afirmando que por ocasião de uma inspeção realizada 

na unidade consumidora da autora no dia 12.06.2017, a concessionária 

requerida constatou que o sistema de medição estava danificado, ou seja, 

a unidade consumidora da autora não registrava corretamente a energia 

utilizada na residência, emergindo disso a expedição do termo de 

ocorrência n. 623499, o qual reúne o máximo de evidências para 

demonstrar a anormalidade constatada no equipamento e está de acordo 

com a resolução n. 414/2010 da ANEEL. Por conta dessa inspeção e 

submissão do medidor a inspeção pelo IPEM/MT, cujo laudo confirmou a 

irregularidade no medidor instalado na unidade consumidora da autora, a 

requerida procedeu à revisão de consumo, motivando a emissão da fatura 

no valor de R$ 338,35. Destaca que em nenhum momento a contestante 

imputou à autora a falha na medicação encontrada no equipamento 

instalado em sua residência, isso contudo não impede a cobrança do 

consumo não registrado. Assim, a partir do mês de julho de 2017 houve 

aumento substancial dos valores pagos pela autora em virtude da 

correção da irregularidade que havia em sua unidade consumidora, o que 

justifica a cobrança dos meses de agosto e setembro/2017 no importe 

descrito na inicial. De mais a mais, insurgiu em face do pedido de danos 

morais, notadamente porque não houve a suspensão de serviço de 

energia na unidade consumidora da autora, tampouco inseriu seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo, ao final, a improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no id. 12080130. Na decisão de id. 19114618 o processo foi saneado, 

fixado os pontos controvertidos e deliberado que a prova pericial que 

seria produzida nos autos n. 1002710-60.2018.811.0002 também seria 

utilizada nestes autos. O Laudo Pericial foi juntado ao aludido processo, 

tendo as partes se manifestado acerca de seus termos naqueles autos. 

Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito em que a parte autora pretende 

seja declarado inexigível o valor de R$ 335,88 referente à recuperação de 

consumo, bem como que seja readequadas as faturas dos meses de 

agosto e setembro de 2017 a sua média mensal de 150 kwh e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais. A requerida, 

por sua vez, aduz que após sanar irregularidade encontrada na unidade 

consumidora da autora, por meio de inspeção, o registro de consumo de 

energia da autora normalizou e as faturas questionado se tratam de 

consumo regular na residência da autora, bem como que o valor de R$ 

335,88 se trata de recuperação de consumo relativo ao período que houve 

anormalidade no registro de consumo de energia. Pois bem, da análise de 

todo o conteúdo probatório, verifico que não ficou comprovada a prática 

de qualquer conduta ilícita, tampouco de cobrança abusiva, praticada pela 

requerida. Isto porque, submetido o feito a instrução processual, 

verificou-se por meio de perícia técnica que os valores cobrados nas 

faturas questionadas se referem à média de consumo da autora. Nesse 

caminho, remeto-me à laboriosa prova pericial que esclareceu que o 

consumo mensal da unidade consumidora da autora não é de 150 ou 200 

kwh, mais sim variável entre 276 kwh a 532 kwh, tendo como média 

estimada de 404,48 kwh, senão vejamos: b) A média mensal de consumo 

de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/232367-3 levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora. Resposta: Foram realizadas 2 (duas) simulações de 

consumo para a unidade consumidora do requerente, no quesito “e” do 

requerido podemos verificar que o consumo médio estimado está entre 
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276,68 kWh e 532,28 kWh. É importante destacar que o consumo depende 

do tempo de funcionamento, eficiência energética e manutenção de cada 

equipamento, bem como condições climáticas, pessoas que eventualmente 

frequentam a residência/salão e hábitos que contribuem para o aumento 

de consumo, como por exemplo ficar abrindo a geladeira sem 

necessidade. Deste modo o consumo médio estimado é de 404,48 kWh. 

Destacou também o expert que a média apurada pode sofrer alterações 

em virtude de vários fatores como “tempo de funcionamento, eficiência 

energética e manutenção de cada equipamento, bem como condições 

climáticas, pessoas que eventualmente frequentam a residência/salão e 

hábitos que contribuem para o aumento de consumo”. Nesse contexto, 

considerando que a autora é cabeleireira e desenvolve sua atividade na 

sua residência, e tanto a residência como seu salão compartilham da 

mesma unidade consumidora, é evidente que a média de consumo mensal 

da autora jamais poderia corresponder apenas a 150 ou 200 kwh e, além 

disso, os consumos registrados nos meses de agosto e setembro de 

2017, 610 kwh e 664 kwh, bem refletem a realidade da sua 

“residência/salão”. Reforçou, ainda, o expert que o valor apurado a título 

de recuperação de consumo está de acordo com as normas que regem a 

matéria. Assim sendo, o consumo a recuperar, de 478 kWh, informado no 

Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo, ID 13925126 – 

Pág. 9, no valor de R$ 335,88, Carta ao Cliente, ID 12656394 – pág. 1 (...), 

estão em conformidade com a Resolução nº 414 de 09 de setembro de 

2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim, embora a autora 

não tenha participado da inspeção realizada em sua unidade consumidora 

pela equipe técnica da requerida, fato é que o medidor instalado em sua 

residência apresentava problemas e isso foi confirmado pela perícia 

judicial ao apurar o real consumo na unidade consumidora da autora, 

sendo certo que a prova pericial respeitou o devido processo legal, e os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Malgrado a insurgência da 

parte autora quanto a conclusão do laudo pericial, descurou de aviar aos 

autos documentos que pudessem refutá-lo. Portanto, mostrando hígida a 

pericial judicial e esclarecedora para o fim que foi proposto, além de estar 

em consonância com as provas e argumentos apresentados nos autos, a 

sua utilização é medida cogente ao presente caso, não podendo ser 

afastado por meio inconformismo da parte a quem ele não aproveita. A 

esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSURGENCIA CONTRA 

DECISAO QUE ACOLHEU O LAUDO PERICIAL DO EXPERT JUDICIAL E 

HOMOLOGOU OS CALCULOS APRESENTADOS – PRETENSAO DE 

MODIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - MERO INCONFORMISMO – LAUDO 

PERICIAL ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REFORMA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 201800724090 nº 

único0007578-17.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 27/08/2019) 

Registro, ademais, que o fato de a parte autora não ser responsável pelo 

defeito no medidor não a exime do pagamento do consumo a menor 

durante o período da irregularidade, porque, tendo sido consumida energia 

elétrica superior à medida na unidade consumidora, responde pelo 

pagamento da respectiva tarifa, forte no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado no artigo 884 do novo 

Código Civil. Nesse passo, leia-se a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO 

DA FRAUDE. ONUS DA PROVA DA CONSUMIDORA. BOA FÉ. 

IRRELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. (...) 2. 

Desnecessária a realização de prova pericial, já que a fraude foi 

devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e termo de 

ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de consumo, 

que demonstra aumento significativo no faturamento após a regularização 

do medidor. 3. Diante do contexto dos autos, irrelevante perquirir a autoria 

da fraude, tampouco a boa ou má-fé da recorrente, devendo a parte que 

se beneficiou efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento sem 

causa. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 

70081391765, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-06-2019) Portanto, deve 

ser a presente julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de 

qualquer aspecto de ilegalidade no ato emanado da concessionária, 

especialmente no que se refere à cobrança dos valores consumidos nos 

meses de agosto e setembro de 2017, bem como da recuperação de 

consumo no importe de R$ 335,88. Por conseguinte, mostra-se descabido 

o pedido indenizatório, porquanto nenhum ato ilícito foi praticado pela parte 

requerida, que agiu no exercício regular do direito de efetuar a cobrança 

das faturas pelo consumo de energia e do consumo recuperado. Aliás, a 

requerida sequer chegou a suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora da autora e tampouco lançou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito em virtude das faturas ora em discussão, o que 

fortifica a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de gerar dano moral. 

Portanto, deve ser a presente julgada improcedente, tendo em vista a 

inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato emanado da 

concessionária, especialmente no que se refere à cobrança do valor 

consumido e não pago pelo usuário. Isto posto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. De 

conseguinte, revogo a liminar concedida nos autos. Condeno a requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, atento à 

natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos 

serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85). 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, 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006697-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO SOARES CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1006697-70.2019.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALUISIO SOARES CORREA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. Vistos. ALUISIO SOARES CORREA promove a 

presente ação de obrigação de fazer em desfavor de AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. aduzindo, em suma, que possuía 

uma contrato de financiamento de veículo com a requerida, o qual foi 

quitado em processo judicial. Todavia, a requerida não forneceu os 

documentos adequados para a retirada do protesto realizado em nome do 

autor, e mesmo após manter contato com a requerida, somente lhe foi 

encaminhado uma cópia de uma carta de quitação, sem reconhecimento 

de firma, o que não foi suficiente para retirada do protesto, conforme nota 

de devolução do cartório. Diante disso, requereu a procedência da ação 

para que a requerida seja obrigada a excluir os dados do autor dos 

cadastrados de proteção ao crédito, em especial, perante o cartório do 1º 

Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, ou que a requerida 

seja obrigada a apresentar/entregar os documentos adequados para que 

o requerente providencie a retirada do protesto em seu nome. Com a inicial 

vieram documentos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

infrutífera (id. 27300569). A parte requerida apresentou contestação no id. 

2724887 aduzindo que cabe ao autor proceder com a baixa do protesto, 

pois a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 

durante período de sua inadimplência, contudo o autor não solicitou a carta 

de anuência para baixa do protesto. Afirmou, ainda, que o caso não 

comporta danos morais, requerendo, ao final, a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no 

id. 27533944. Instadas as partes para manifestarem quanto a produção de 

provas, apenas a requerida assim o fez no id. 28536651, oportunidade em 

que pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 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 
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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. Pois bem. Emerge dos 

autos que em virtude de dívida que o autor possuía para com a empresa 

requerida, esta promoveu o protesto da dívida por meio de cartório 

extrajudicial. Diante do adimplemento do débito, em ação judicial, pugna o 

autor por meio da presente ação para que seja realizada a baixa do 

protesto, por não ter obtido êxito administrativamente. Nesse contexto, 

denota-se que o protesto foi realizado de forma regular, pois o autor à 

época encontrava inadimplemento. Diante disso, sendo devido o protesto, 

ao devedor incumbe o dever de promover o seu cancelamento, mediante a 

apresentação da carta de anuência ao respectivo Cartório de Protesto. 

Vale a pena frisar, à luz do art. 26, caput e § 1º, da Lei 9.492/1997, que “o 

cancelamento do registro do protesto pode ser solicitado por qualquer 

interessado, mediante a apresentação do documento protestado ou da 

declaração de anuência com identificação e firma reconhecida, daquele 

que figurou no registro de protesto como credor”. Com efeito, o ônus do 

cancelamento do registro, in casu, recai sobre o devedor/autor, que foi 

quem deu causa ao protesto, em razão da sua inadimplência, que no 

presente caso foi confessada, motivo pelo qual deveria ter envidado todos 

os meios para elidir a negativação de seu nome. Nesse teor, colho 

precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROTESTO DE CAMBIAL VÁLIDA, 

VENCIDA E NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

CANCELAMENTO DO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE APÓS A 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. (...) II - Esta Corte 

possui entendimento no sentido de que, tendo sido protestado o título pelo 

credor, no exercício regular de direito (protesto devido), ao devedor, após 

a quitação da dívida, incumbe promover o cancelamento do registro de seu 

nome no cartório competente.” (STJ - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 792824/SP – Relator: Min. Sidnei Beneti – Julgado em: 

16/09/2009) “REPARAÇÃO DE DANOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA 

CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO - TÍTULO PAGO APÓS O 

VENCIMENTO - PROTESTO EFETUADO REGULARMENTE - 

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - ART. 26, LEI Nº 9.492/97 – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há dúvida que o ato do 

cancelamento do protesto, decorrente de dívida paga com atraso, é de 

iniciativa do devedor, que o fará mediante a apresentação do título 

protestado, regularmente quitado, ou, na sua impossibilidade, de carta de 

anuência expedida pelo credor. Inteligência do art. 26, da Lei nº 9.492/97. 

Entendimento pacificado no C. STJ”. (TJMT – Agravo de Instrumento nº 

23099/2011 – 5ª Câmara Cível – Relator Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, julgado em 08.06.2011). No entanto, o que consta dos 

autos é que o autor não diligenciou suficientemente no sentido de obter a 

carta/declaração de anuência do credor, ora requerida, pois o e-mail 

acostado no id. 21401084 diz respeito a um termo de quitação emitida pela 

cessionária de crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I, a qual não figura como credora no título 

protestado, conforme se observa no id. 21401074. Por conseguinte, era 

esperado que o pedido de baixa de protesto fosse negado, pois evidente 

que a simples carta de quitação, que não foi expedida pelo credor, não se 

constitui documento suficiente para atingir o desiderato do autor. De mais 

a mais, observo que o autor não trouxe nenhuma prova nos autos de que 

tentou obter da requerida, legítima credora, a carta de anuência com 

identificação e firma reconhecida, sobretudo porque consta nos autos 

apenas um e-mail enviado pelo grupo Recovery em 01.10.2015 ao autor, 

que contém a carta de quitação, e além disso a nota de devolução de 

protesto lavrada em 23.07.2018 (ids. 21401084 e 21401087). Depois 

disso, não há nenhuma evidência de que o autor tentou manter contato 

com a requerida solicitando os documentos necessários para a baixa do 

protesto. Assim, competindo ao autor o dever de proceder com o 

levantamento do protesto em discussão, contudo não tendo ele 

demonstrado que diligenciou corretamente nesse intento, não há como 

impor a requerida a obrigação de promover a baixa do protesto ou mesmo 

de apresentar os documentos necessários para a baixa, pois não houve 

nenhuma negativa formal da requerida nesse sentido. Posto isso, julgo 

improcedente os pedidos iniciais formulados pelo autor e em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 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 beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000921-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Dados  do  P roc e s s o :  P r o c e s s o : 

1000921-60.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: LUZIA ANA DE MATOS Requerido: 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 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 manifeste sobre o laudo pericial, no prazo 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, 20 de abril de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004211-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO CARRASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1004211-20.2016.8.11.0002 

Procedo á intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar impugnação á contestação, no prazo legal. Várzea Grande , 9 

de fevereiro de 2017 BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004211-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCIO CARRASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar CONTRARRAZÕES de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005616-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo á intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar impugnação á contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005616-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para apresentar CONTRARRAZÕES no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001560-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA OAB - MT20373/O (ADVOGADO(A))

PAULO ALVES BARRETO OAB - 241.281.201-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo INTIMAÇÃO da parte autora, por 

intermédio de seu patrono, para apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003334-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

REGINA LOPES MAGALHAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Determinada a emenda da inicial no id. 

20616710, a parte autora manifestou nos ids. 21291636 a 21291991, 

contudo, observo que a emenda não é satisfatória uma vez que descurou 

de atender integralmente a ordem judicial, na medida em que deixou de 

individualizar os confinantes e seus endereços. Por fim, FACULTO nova 

emenda, devendo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

individualizar, tanto quanto possível, todos os confinantes do imóvel objeto 

do litigio e precise seus endereços, a fim de que também sejam citados da 

presente ação (art. 246, §3º, CPC), sob as penalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003811-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA NEVES CAMARGO (REQUERENTE)

N. V. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Central Nacional Unimed (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Tendo em vista que a causa envolve 

interesse de menor de idade, determino a abertura de vistas ao MP. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004016-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIMIANA LEMES DO NASCIMENTO (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))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Considerando que o perito nomeado no id. 

22041394 informou a impossibilidade de realizar a perícia determinada nos 

autos (id. 29721577), sendo assim nomeio para os trabalhos periciais a 

ser realizado por médico ortopedista, a empresa Peritos Judiciais, com 

endereço na Rua 24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, CEP 78045-000 – email: 

contato@peritosjudiciais.com, telefone (65)3054-1122, o qual deverá ser 

intimado para que tome ciência acerca da sua nomeação. Permanecem 

inalterados os demais dados da decisão de id. 22041394. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 105500 Nr: 1588-15.2007.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MARAMAR SUPERMERCADO LTDA, DISCAL COMERCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, 

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, RENOSA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA, CASA DE CARNE RIBEIRO, PÓVOAS DE 

ABREU & VARGAS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:MT 10.130, CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - OAB:7230/MT, 

DARLÃ EBERT VARGAS - OAB:20.010/B, EDUARDO FARIA - 

OAB:4.318-B/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, 

JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:MT 6.203, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT 4.062, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, SERGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:MT 4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a renúncia de fls. 585, nomeio para exercer o encargo a empresa 

MPB Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 34.431.027/0001-13, com sede na Rua Mistral n. 09, Bairro: 

D e s p r a i a d o ,  C E P :  7 8 . 0 4 8 - 2 2 2 ,  C u i a b á - M T ,  e m a i l : 

contato@mpbadmjudcial.com.br site: www.mpbadmjudicial.com.br, 
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telefone: (65) 3365-4103, que deverá ser intimada na pessoa do seu 

responsável técnico para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, via 

telefone, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, assinar, na sede do 

Juízo, o termo de compromisso se comprometendo a fielmente 

desempenhar a função e todas as responsabilidades a ela inerentes, 

especialmente nos termos dos arts. 21, 22, 23 e 33 da LFR.

Firmado o termo de compromisso, deverá a administração judicial 

apresentar um relatório pormenorizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contendo a relação de habilitações e impugnações existentes, e suas 

fases processuais, assim como, especificar as providências legais 

tomadas e eventuais pendentes de providência, além de informar ao Juízo 

qualquer outra relevante informação, bem como trazer os autos 

integralmente digitalizados, em mídia PEN DRIVE, devendo ainda, manter os 

autos digitalizados atualizados mensalmente.

Outrossim, intime-se a administradora judicial para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar proposta de valor relativo a remuneração para o exercício do 

encargo.

Nos termos do artigo 22, II, da LFR, determino a intimação do administrador 

renunciante para que preste contas da sua administração, procedendo 

aos relatórios necessários, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de forma 

pormenorizada, inclusive a respeito dos valores percebidos, bem como 

entregar a sua substituta todos os bens e documentos das recuperandas 

que estiverem em seu poder, também no mesmo prazo.

Com a manifestação do Administrador Judicial Renunciante, e da nova 

Administradora Judicial, vistas ao Ministério Público, e depois conclusos.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intime-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., ADEMIR JOEL 

CARDOSO, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP 

(TELEFONICA SP), DMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO SISTEMA S.A, 

BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22640A, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, 

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:DF 39.684, ALINE BARINI 

NÉSPOLI - OAB:9.229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, 

ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 AOB-MT, André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, BEN-HUR CARVALHO CABRERA 

MANO FILHO - OAB:SP 273.774, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 9.237, BRUNO 

THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CARLOS ARAÚZ FILHO 

- OAB:27.171/PR, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:MT 8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, ELIAS GOMES DA SILVA 

- OAB:MT 17.631/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13.206, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, GABRIELA BENINE 

SALÍCIO - OAB:18.244/O-MT, HENRIQUE PETRIBU FARIA - OAB:SP 

309.645, HIGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10.488 MT, JEAN CARLOS 

PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:MT 10.372-B, 

JULIANO SCHNEIDER - OAB:SP 185.276, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976, MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MARCELO DIAS DE PAULA - 

OAB:39.976/DF, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383/O, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5.604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270, PIERO VINCENZO 

PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE 

B. M. DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Falência da Alcopan – Álcool do Pantanal Ltda e outros.

(...).Diante de todo o exposto, passo às seguintes deliberações:I., DEFIRO 

o pedido para autorizar o pagamento das despesas mensais da Massa 

Falida descritas às fls. 21.878/21.880. Expeçam-se os alvarás correlatos 

aos meses de maio/2020 a julho/2020, ,(...) DEFIRO o pedido de fls. 21.769 

e fl. 21.876 e considerando que os autos permaneceram com carga ao 

Ministério Público entre os dias 21.02.2020 e 12.03.2020, restitua-se às 

partes o referido prazo da decisão retro. (...).Assim, determino a intimação 

da Administradora Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pronunciar-se nos autos sobre todos os pedidos pendentes de 

providência. VI.O credor Manoel Sotero Afonso Pereira peticionou às fls. 

21.775/21.793 formulando vários pedidos e providências por parte deste 

juízo e da administradora judicial, (...)Em atenção ao princípio do 

contraditório, venha o advogado da Massa Falida manifestar sobre a 

impugnação apresentada credor Manoel Sotero Afonso Pereira, no prazo 

legal.Com a manifestação, intime-se a Administradora Judicial para 

pronunciar-se em igual prazo.VII.Intime-se a Administradora judicial para 

ciência e eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto o 

parecer ministerial de fls. 21.794/21.870.VIII. Por medida de celeridade e 

considerando a urgência dos pedidos determino que a Sra. Gestora 

Judiciária providencie a intimação por meio eletrônico da Administradora 

Judicial e dos advogados da Massa Falida.IX.Por fim, advirto à Secretaria 

atentar-se minuciosamente aos comandos judiciais, evitando atraso da 

marcha processual.Intime-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384179 Nr: 1512-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, EKAK 

ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MULTIPLO, BANCO VOLKSWAGEN S.A, VOLKSWAGEN DO 

BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA., CAIADO PNEUS 

LTDA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO J. SAFRA S/A, 

SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, BANCO SAFRA S.A, UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, EVERMAX LOGISTICA 

E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL 

S.A, BANCO BRADESCO, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, widal & 

marchioretto ltda, PÓVOAS DE ABREU & VARGAS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/0, ALLISON GIULIANO FRANCO DE SOUSA - OAB:15836, 

ANA PAULA HUBINGER ARAUJO - OAB:124.686, BRUNO DELGADO 

CHIARADIA - OAB:177.650, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8244 B-OABMT, 

DARLÃ EBERT VARGAS - OAB:20.010/B, DARLAN ADIB FARES - 

OAB:MT 9.265, EDUARDO ALVES MARÇAS - OAB:, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S 

JUNIOR - OAB:266539, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:317.407, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB:MS/19.171, 

HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:MS 18.941, MARCELO ALVARO 

C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A, PAULO INACIO HELENA LESSA - OAB:6571 OAB/MT, Paulo 

Inácio Helene Lessa - OAB:6571, RICARDO BERNARDI - 

OAB:119576/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - OAB:SP 153.621, 

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Recuperação Judicial da ARIEL AUTOMÓVEIS 

VÁRZEA GRANDE LTDA E EKAK ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES 

LTDA.Ante a renúncia de fls. 3.335, nomeio para exercer o encargo a 

empresa MPB Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 34.431.027/0001-13, com sede na Rua Mistral n. 09, 

Bairro: Despraiado, CEP: 78.048-222, Cuiabá-MT, email: 

contato@mpbadmjudcial.com.br site: www.mpbadmjudicial.com.br, 

telefone: (65) 3365-4103, (...)Outrossim, intime-se a administradora judicial 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar proposta de valor relativo a 

remuneração para o exercício do encargo.Nos termos do artigo 22, II, da 

LFR, determino a intimação do administrador renunciante para que preste 

contas da sua administração, procedendo aos relatórios necessários, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, de forma pormenorizada, inclusive a 

respeito dos valores percebidos, bem como entregar a sua substituta 

todos os bens e documentos das recuperandas que estiverem em seu 

poder, também no mesmo prazo.No mais, providencie a Sra. Gestora 

Judiciária a retificação do polo ativo da presente demanda, fazendo 

constar como “ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA” e “ EKAK 

ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES LTDA”.As habilitações de crédito 

proposta por Thamara Lacerda Vieira da Cunha às fls. 3.310/3.314 e da 

Aurenerci Ferreira Anzil Cruz às fls. 3.315/3.331 deverão ser 

desentranhadas, para que seja autuadas em apartados, nos termos do 

art. 13, parágrafo único, c/c art. 10, § 5º, da LRF.Com a manifestação do 

Administrador Judicial Renunciante, e da nova Administradora Judicial, 

vistas ao Ministério Público, e depois conclusos. Cumpra-se, com 

urgência. Intime-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 78667 Nr: 1431-13.2005.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DAVI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER CARNEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCIANO LUIZ - 

OAB:3175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do 

CPC.Sem custas e honorários.Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372533 Nr: 21267-54.2014.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6571, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - OAB:MT 

16.289-B, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Administrador Judicial, acerca do despacho de fls. 435, para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59782 Nr: 5473-76.2003.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA FREIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, 

TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:MT/2.631, RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - OAB:3205-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:29.761/GO, ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - OAB:GO 

49.860, Evaldo Bastos Ramalho Júnior - OAB:18.029/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17.947/MG

 INTIMAR a requerida TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURIsMO 

LTDA, a apresentar no prazo de 10 (dez) dias os memoriais finais, 

conforme determinação de fls. 338

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 547942 Nr: 14005-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FURTUNATO - 

OAB:, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos, etc.

Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais (Código 316536), determino a intimação da nova Administradora 

Judicial, para emitir seu parecer.

Após, colha-se a manifestação do douto representante do Ministério 

Público.

Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 547942 Nr: 14005-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FURTUNATO - 

OAB:, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAR o Administrador Judicial, para emitir seu parecer, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17032 Nr: 4903-66.1998.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DONIZETE MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que o processo já foi sentenciado, bem 

como ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual determino que os 

autos sejam arquivados com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010509-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

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 relação jurídica e nulidade de débito c/c pedido liminar e indenização 

por danos morais proposta por Almerinda Dias De Camargo em face de 

Banco Itau Bmg Consignado S.A., alegando em síntese, que vem 

ocorrendo descontos em sua folha de pagamento, proveniente de um 

empréstimo parcelado em 72x R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), 

supostamente realizado com o banco requerido. Todavia, afirma 

desconhecer o empréstimo, 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. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ . 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 do extrato 

anexado à inicial no Id. 31319603, que indica os descontos realizados em 

sua folha de pagamento, o que corrobora a narrativa alegada. Sobremais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de relação negocial, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do contrato, nestes 

casos, é exclusiva da ré. De outra parte, o perigo de dano é cristalino, 

uma vez que permitir que se proceda com o desconto referente ao 

empréstimo de considerável quantia na pensão por morte da autora, cujo 

débito ainda é duvidoso, é permitir que se mantenha odiosa pressão sobre 

esta, podendo ainda desprover a autora de valores para o seu sustento. 

Ainda, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado do requerido, pois, se o pedido for julgado improcedente, poderá 

proceder à nova cobrança, com os acréscimos legais, se houver. Ante o 

exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela, 

DEFIRO o pleito e determino que o requerido suspenda a cobrança na 

folha de pagamento da autora, da quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta 

e seis reais), proveniente do contrato de empréstimo por consignação nº 

593893234, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada à 20 dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001279-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

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 

necessidade de alteração do polo passivo No tocante à preliminar 

aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária a 

alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 
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vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Do requerimento 

administrativo perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Aduz a 

seguradora requerida que os documentos apresentado pela parte autora 

não comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista 

que não restou comprovado nos autos que a entrega dos 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. 4947388. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a 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. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. 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. 4913208 

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. 22011700 e 30215815). 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: 

“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. 14210389 – pág. 

19/20. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004577-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUIS ROCKENBACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. 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 
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afirmações consignadas. Anote-se. 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. 

Finalmente, DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o 

disposto art. 538 da CGJ, in verbis: “Seção 23 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. 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: 1004685-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA AUGUSTA DE MORAES (AUTOR(A))

PEDRO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOSE DE AGUIAR PORTELA (AUTOR(A))

DAMARES PAIXAO DE ALENCAR (AUTOR(A))

IVANI PEREIRA DE SOUZA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Considerando que não será proferida 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, nos 

termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para 

se manifestarem nos autos, referente ao pedido de ID. 26505545-SS, no 

prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e retornem os 

autos conclusos para apreciação dos petitórios pendentes. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005592-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTANA DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais proposta por Rosana Santana de Faria em face de 

Marcos Antonio Marques de Almeida. A demanda é de competência da 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

dessa Comarca, conforme endereçamento da inicial (Id. 20976942), 

todavia, os autos foram indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. 

Assim, declino de minha competência para processar e julgar a presente 

demanda. Proceda-se com a redistribuição do feito a Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca. 

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: 1000253-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FRANCISCO DA SILVA OAB - 998.055.451-72 (REPRESENTANTE)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (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. 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 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. 11368717 – pág. 6/7. 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. Da não comprovação do pedido administrativo 

e a sua recusa A requerida afirma que o autor não comprovou ter enviado 

a documentação necessária para abertura do procedimento administrativo 

e a consequente recusa do pagamento, razão pela qual o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Pois bem, conforme acima já 

mencionado a parte autora comprovou nos atos a formulação de 

requerimento administrativo conforme Id. 11368717 – pág. 6/7, sendo certo 

que a comprovação da recusa do pagamento por parte da seguradora não 

é condição para o regular exercício de ação. Nesse sentido: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 
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DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (TJMT - 

Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente 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 solicitada pela parte autora (id. 22190507). Para tanto, nomeio para 

os trabalhos periciais a ser realizado por médico ortopedista, a empresa 

Peritos Judiciais, com endereço na Rua 24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, 

CEP 78045-000 – email: contato@peritosjudiciais.com, telefone 

(65)3054-1122, 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 

pela parte autora, os honorários periciais serão arcados pelo Estado em 

razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. 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: “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. 12352384 – págs. 21/22 e da parte autora no id. 22190507. 

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. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010232-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LUIZA FERREIRA (AUTOR(A))

DJALMA DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(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 Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar 

audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se 

tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que 

deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão 

intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da 

audiência de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e os confinantes nominados no 

Id. 16572703, bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial, bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (id. 16572703 a 18390163) e da planta e memorial 

descritivo do bem (id. 16572705). Oficie-se, ainda, ao 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, com 

cópia da matrícula do imóvel, determinando as anotações devidas quanto à 

ação de usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para 

conhecimento de eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, 

do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001380-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FIGUEROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos observo que a parte 

autora requereu a desistência do feito (id. 8784729), porém a parte 

requerida manifestou discordância com o referido pedido (id. 16568772). 

Dessa forma, considerando que a parte requerida ofertou contestação 

nos autos, a parte autora não poderá, sem o consentimento do requerido, 

desistir da demanda (art. 485, § 4º do CPC), razão pela qual o 

prosseguimento do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O pedido de 

desistência da ação, formulado após a apresentação de defesa pelo réu, 

depende da sua concordância. Hipótese em que o requerido manifestou 

discordância com a extinção do feito, explicitando seu interesse na 

obtenção de uma sentença, a fim de comprovar a titularidade do direito 

discutido. Uma vez que o processo não se encontra devidamente 
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instruído, faz-se necessário o retorno dos autos à origem. Pedido de 

desistência apresentado antes da produção das provas. Sentença 

desconstituída. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70065322158, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

05/07/2017). Assim, indefiro o pedido desistência do feito formulado pelo 

autor e no impulso, 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: 1001003-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE LUZIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, 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 no novo endereço acostado no id. 20009651, consignando as 

deliberações contidas na decisão de id. 18977678. 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: 1002025-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24300/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE 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, defiro o pedido de 

id. 19825185, pelo que determino a citação da parte requerida, via 

mandado, no endereço declinado pelo requerente, consignando as 

deliberações da decisão de id. 13412826. Ainda, ressalto que na diligência 

a ser realizada deverá o oficial de justiça em caso de negativa de 

recebimento, proceder com a identificação do responsável pelo não 

recebimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006358-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REU)

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 a respeito 

do AR devolvido e não manifestou conforme certidão de id. 20287958. 

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: 1010738-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SOUZA QUEIROZ (TESTEMUNHA)

VALDIR BOLSARI JUNIOR (REQUERENTE)

BENEDITO DE MORAES BRUNO FILHO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES 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 ação de reconhecimento voluntário 

de paternidade socioafetiva proposta por Valdir Bolsari Junior em face de 

Fabiano Rodrigues Dos Santos. A demanda é de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca, conforme 

endereçamento da inicial (Id. 31435863), todavia, os autos foram 

indevidamente distribuídos para esta Vara Cível. Assim, declino de minha 

competência para processar e julgar a presente demanda. Proceda-se 

com a redistribuição do feito a uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões desta Comarca. 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: 1006075-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a 

parte autora formulou pedido visando a concessão de gratuidade da 

justiça, sob a alegação de não ter condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo do próprio sustento. Na decisão de id. 22346975 

foi determinado ao autor para que comprovasse a sua hipossuficiência 

através de documentos, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido conforme certidão de id. 28023792. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta a assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 
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como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, analisando detidamente os autos constata-se que em que pese 

os descontos realizados no salário, a renda do autor ainda é 

consideravelmente alta, perfazendo o valor total líquido de mais de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Ademais, considerando que o autor não 

comprovou sua hipossuficiência financeira conforme determinado nos 

autos, não é crível a alegação do autor de que não possui condições de 

arcar com as custas do processo, sendo certo que diante de tais 

constatações, não nos resta outra conclusão senão de que o autor possui 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo. 

Portanto, deixando o autor de demonstrar, de modo satisfatório, a 

impossibilidade financeira de suportar os custos e as despesas 

processuais, através de documentos idôneos, a não concessão do 

benefício é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça 

gratuita à parte autora. Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais da presente demanda, sob pena de extinção, na qual deverá 

ser informado o cumprimento da presente ordem. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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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 Geliane Rose Oliveira Mendes em 

desfavor de Itau Seguros De Auto E Residencia S.A, alegando em síntese 

que em 05.11.2016 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. 6680415, a parte 

requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo, falta de 

interesse de agir em virtude da ausência de pedido administrativo bem 

como pendência documental e ausência de pressupostos de constituição 

e sucumbência. No 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. Ainda, alega inexistir provas quanto 

à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 7781405). A parte autora apresentou 

impugnação a contestação (id. 10950221). Em seguida, a avaliação 

médica aviou aos autos id. 29969883, sobrevindo manifestação das 

partes nos ids. 30753466 e 30777311. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório Fundamento e Decido Da necessidade de alteração do polo 

passivo No tocante à preliminar aventada pela seguradora requerida, de 

que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da falta de interesse de 

agir e da ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

bem como 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. 4986209. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a 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. 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. 4986185 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 
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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. 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, 

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 (fls. 18/29) 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 na ficha de 

atendimento, o diagnóstico do atendimento da autora, e demais 

documentos emitidos pelo Pronto Socorro de Várzea Grande e certidão do 

SAMU (ids. 4986233, 4986240 e 4986220), especialmente a avaliação 

médica (id. 29969883), 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 membro superior esquerdo, tendo afetada em 

75% sua capacidade funcional, conforme atestado na avaliação médica 

acostada aos autos no id. 16471056. 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 com invalidez parcial do membro 

superior esquerdo, afetada em 50% sua capacidade funcional, a lei 

estabelece respectivamente o pagamento de 70% do valor total da 

indenização para os casos em que ocorre perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores. Assim, reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, considerando que a 

lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, 

em uma indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

e cinco reais). 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 

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$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 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
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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 Karolaine Da Costa Guardia em 
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desfavor de Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S/A, 

alegando que em 09/09/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua 

incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Com a inicial vieram documentos. Determinada a emenda da inicial, 

a parte autora manifestou no id. 4748599. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação (id. 6795546), alegando preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder e falta 

de interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo e 

da sua recusa. No 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. Ainda, alega inexistir provas quanto 

à alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em até 15% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação no id. 6860719. No id. 7984405 foi 

juntada a avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de 

conciliação realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, sobrevindo manifestação apenas da parte autora (id. 

9677814). Em seguida, as partes foram intimadas para especificarem as 

provas que pretendem produzir, ocasião que somente a requerida 

manifestou (id. 20837638). Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Da necessidade de alteração do polo passivo A 

seguradora requerida alega que se faz necessária a alteração do polo 

passivo para que conste como representante processual a Seguradora 

Líder. Pois bem, tenho que não merece prosperar pois a Seguradora Líder 

já faz parte do polo passivo desta lide. Dessa forma, afasto a presente 

preliminar. Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa A 

requerida afirma que o autor não comprovou ter enviado a documentação 

necessária para abertura do procedimento administrativo e a consequente 

recusa do pagamento, razão pela qual o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Pois bem, conforme acima já mencionado a parte 

autora comprovou nos atos a formulação de requerimento administrativo 

conforme ids. 4640634, sendo certo que a comprovação da recusa do 

pagamento por parte da seguradora não é condição para o regular 

exercício de ação. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (TJMT - 

Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto as preliminares. 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 boletim de 

atendimento médico emitido pelo Pronto Socorro desta comarca (ids. 

4626637), especialmente a avaliação médica acostada no id. 7984405 – 

págs. 7/8, 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 quadril direito, tendo afetada em 25% sua 

capacidade funcional, conforme atestado na avaliação médica acostado 

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 quadril direito, afetada em 25% sua 

capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento de 

25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

completa da mobilidade de quadril, joelho ou tornozelo. Assim, reputo 

razoável a fixação de 25% de 25% do valor total da cobertura, 

considerando que a lesão da parte autora foi quantificada em 25%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 843,75 (um 

oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 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 
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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 

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$ 843,75 

(um oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 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
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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 Luziana Miguel de Oliveira em 

desfavor de Itau Seguros De Auto E Residencia, alegando em síntese que 

em 22.09.2016 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. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (id. 5543244). No id. 5601628 a parte requerida 

apresentou contestação, alegando preliminarmente divergência da 

documentação, falta de interesse de agir diante da ausência de 

requerimento administrativo e comprovação da entrega de documentação, 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo e ausência do laudo IML. No 

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. Por fim pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

autora apresentou impugnação no id. 5916179. Avaliação médica aviou 

aos autos no id. 16470522, sobrevindo manifestação das partes nos ids. 

15988426 e 16725650. Vieram os autos conclusos. É o relatório, 

Fundamento e Decido. Da divergência da documentação Alega a requerida 

divergência quanto a data do suposto acidente, uma vez que na certidão 

de ocorrência do SAMU informa que o acidente ocorreu em 22.11.2016 

enquanto no BO consta a data de 22.09.2016, assim pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem, compulsando aos autos, 

tenho que não merece prosperar. Isso porque, trata-se apenas de erro de 

digitação na certidão de ocorrência do SAMU acostada no id. 4323221, 

pois em todos os outros documentos juntados pela parte autora a data do 

acidente está descrito sendo em 22.09.2016, inclusive no Boletim de 

Ocorrência o qual foi lavrado pela própria autoridade competente. Sendo 

assim, rejeito a presente preliminar. Do requerimento administrativo perante 

a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e da falta de interesse de agir Aduz 

a seguradora requerida que os documentos apresentado pela parte autora 

não comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista 

que não restou comprovado nos autos que a entrega dos 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. 4323225. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a 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. Portanto, rejeito as presentes 

preliminares. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Dessa forma, afasto a presente preliminar. Da ausência de laudo 
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do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. 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 o boletim de ocorrência lavrado pela própria 

autoridade competente (ids. 4323220, 4323222, 4323223 e 4323224), 

especialmente a avaliação médica acostada no id. 16470522, 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 a sua mão esquerda, tendo afetada em 50% 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 sua mão esquerda, afetada em 50% sua 

capacidade funcional, a lei estabelece respectivamente o pagamento de 

70% do valor total da indenização para os casos em que ocorre perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos. Assim, reputo razoável a fixação de 50% de 70% do valor 

total da cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi 

quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

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 

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$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), à parte autora, a título de 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

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 Vistos. Trata-se de ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório dpvat, proposta por Vaneva Bentinha Da Silva Dorileo 

em desfavor de Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat Sa, 

alegando em síntese que em 09.03.2017 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. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora manifestou no id. 10496336. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 15240450). A parte requerida apresentou 

contestação (id. 6101501), alegando a ausência do laudo IML. No mérito 

aduz acerca da imprescindibilidade de produção de prova pericial, uma 

vez que nos autos não foram colacionados quaisquer documentos que 

atestem o grau de debilidade que parte autora esta acometida ou que os 

danos são decorrentes do acidente. No final pugna pela improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

no id. 15604209. Na decisão de id. 24343279 o feito foi saneado, afastada 

a preliminar arguida em contestação e determinada a produção de prova 

pericial. Laudo Pericial aviou aos autos no id. 27793374, sobrevindo 

manifestação das partes nos ids. 27972534 e 29026068. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório Fundamento e Decido 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, 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 boletim de ocorrência 

comunicado pelo próprio policial responsável de que a autora foi 

atropelada por um veículo, bem como no atendimento emitido pelo Pronto 

Socorro desta comarca o qual consta que a autora conduzida pelo Samu 

fora vítima de acidente (ids. 9304600 e 9304606), especialmente o laudo 

pericial acostado no id. 27793374, 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 às funções de sua estrutura crânio facial, tendo 

afetada em 10% sua capacidade funcional, bem como as funções da sua 

estrutura torácica em 10%, conforme atestado no laudo médico acostado 

aos autos id. 27793374. 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 relacionada às funções de sua estrutura crânio facial 

afetada em 10% sua capacidade funcional, a lei estabelece 

respectivamente o pagamento de 100% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorre lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos. Assim, reputo razoável a fixação de 10% de 100% 

do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada 

em 10%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). No que diz respeito à lesão 

relacionada às funções de sua estrutura torácica, ficou comprovado à 

existência de invalidez parcial a lei estabelece o pagamento de 100% do 

valor total da indenização para os casos em que ocorre lesões de órgãos 

e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos. Assim, reputo razoável a 

fixação de 10% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

parte autora foi quantificada em 10%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais)). 

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 
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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 

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 empresa 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório totalizando o valor de R$ 

2.700,00 (dois mil setecentos reais), 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010557-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MEIRELES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO OAB - MT13860/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGURO SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por reparação 

de danos morais e materiais proposta por Carla Meireles em desfavor de 

Bradesco Seguro S/A, devidamente qualificados nos autos. Na decisão de 

Id. 29000504, restou oportunizado à parte autora a realização da emenda 

da inicial, todavia, devidamente intimada não atendeu ao comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado no 

Id. 31404878. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Pois bem, conforme relatado a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação, mesmo depois de oportunizada a 

realizar a emenda da inicial, motivo pelo qual deverá arcar com o ônus de 

sua inércia. Sendo assim, considerando que a parte autora não sanou as 

irregularidades nos autos apontadas na decisão de Id. 29000504, inexiste 

alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em 

julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. 

Às providencias necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001129-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Edilaine de Souza Silva promove ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por 

danos morais em face de OI S/A, sustentando, em síntese, que seu nome 

consta nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de 

um suposto débito no importe de R$ 402,76 (quatrocentos e dois reais e 

setenta e seis centavos) sob o contrato de n° 3852906879. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida. Ao final, pugna para que seja declarada a inexistência do débito 

e a condenação da requerida a indenização por danos morais no importe 

de R$ 17.597,24 (dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte 

e quatro centavos). Com a inicial vieram documentos. A audiência de 

conciliação restou inexitosa em virtude da ausência da parte autora (id. 

11120884). A requerida apresentou contestação (id. 11595137), alegando 

a necessidade de expedir oficio ao Spc Brasil, bem como ao Serasa 

Experian a fim de disponibilizar o histórico dos últimos cinco anos e 

impugnou o pedido de justiça gratuita da parte autora. Ressalta que a 

autora habilitou a linha telefônica nº 65 8425-6132 em 31/10/2008 e 

cancelada em 18/07/2009 por falta de pagamento. Prossegue alegando a 

existência de outras negativações em nome da autora e 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 não apresentou 

impugnação à contestação conforme certidão no id. 15136285. Intimadas 

para especificarem quais provas pretendem produzir, a parte requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 19798944). 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 ausência injustificada 

da autora na audiência de conciliação Inicialmente, considerando que a 

parte autora Edilaine de Souza Silva 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 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 impugnação a justiça gratuita A requerida contesta a concessão do 

benefício da justiça gratuita deferido a autora, alegando que ele contratou 

advogado particular causando certa dúvida sobre o seu atual esta 

financeiro, razão pela qual deve o autor juntar aos autos comprovante de 

hipossuficiência ou ser indeferido o benefício. Com efeito, entendo que 

desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do 

benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a 

capacidade financeira da autora recai sobre a requerida, a qual não se 

desincumbiu de tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão 

da requerida, até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. Ademais, já existe nos autos 

declaração de hipossuficiência da autora, conforme se observa no id. 

4903745, sendo certo que o documento possui presunção de veracidade, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 451 de 544



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. 

Do mérito Inicialmente a requerida pugna pela expedição de ofício ao SPC, 

SERASA ou CDL local uma vez que não foi localizado o número de 

contrato descrito no documento expedido pela parte autora junto a inicial. 

Em que pese as alegações da requerida o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Isso porque, a própria requerida em sua 

contestação reconhece a existência do débito e a negativação deste, bem 

como conseguiu localizar os dados da parte autora no sistema interno, 

razão pela qual não há qualquer dúvida acerca da veracidade das 

informações lançadas no documento de id. 4903745. Pois bem, 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$ 402,76 (quatrocentos e dois reais e 

setenta e seis centavos) sob o contrato de n° 3852906879, que 

supostamente se encontrava em nome da parte autora. 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, extratos de 

ligações e telas supostamente retirados do sistema operacional da 

requerida (ids. 11595137 – págs. 04/05) 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). “APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - 

MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 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. 

(...)”. (N.U 0053174-90.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) 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$ 402,76 (quatrocentos e dois reais e setenta e seis 

centavos) sob o contrato de n° 3852906879, excluindo-se, 

definitivamente, a restrição creditícia. No que tange aos danos morais, tal 

pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude de débito 

inexistente. Das provas coligidas, verifico a existência de outras 

negativações pré-existentes à negativação aqui questionada em nome da 

parte autora, conforme se observa do extrato juntado pela parte autora no 

Id. 4903745, promovida pelo Bradescard no valor de R$ 1.200,50 (um mil 

duzentos reais e cinquenta centavos), em 02/11/2011. Outrossim, apesar 

da parte autora ter sido intimada para apresentar impugnação a 

contestação, deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Dessa forma, 

a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de 

gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía 

outras anotações registrada no SCPC e, portanto, insuscetível de ser 

moralmente indenizada. A propósito do tema, vale a pena destacar o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - PERMANÊNCIA NO CADASTRO 

ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA 

REFORMADA. Não caracteriza dano moral a manutenção indevida no 

cadastro da Serasa daquele que já figurava no referido rol por outras 

questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". (Apelação Cível n. 

00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni Ferreira.) Como último 

argumento, imperioso registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

pôs fim a discussão que permeava os danos morais em questões 

similares a esta, ao uniformizar entendimento que era discrepante entre a 

segunda e quarta câmaras, de modo que passou a entender, assim como 

este Juízo, que outras anotações negativas no rol de devedores em nome 

do postulante afasta o sobredito pedido indenizatório. Confira: “Importante 

assinalar que consta do v. acórdão o substrato fático em que constatada 

a irregularidade, afirmada a ausência de comunicação. Partindo dessa 

premissa, a negativação no banco de dados deve ser comunicada à 

inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que impressiona é que o autor não 

questionou a existência das dívidas, conforme assevera o acórdão. 

Senão bastasse, o acórdão recorrido reconhece a existência de outras 

anotações, algumas com notificações prévia, e outras sem, objeto do 

pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração da folha 07, datada de 

21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome inscrito no SERASA 

pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 (quinze) cheques 

emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do Brasil S/A; - 01 (uma) 

pendência financeira com a Brasil Telecom, datada de 09/09/2003, no 

valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos no Cartório de 

Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha a ré 

comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em algumas 

anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido surpresa, 

pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua pessoa 

constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a parte 

autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu nome. 

Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Do dispositivo Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do 

débito de R$ 402,76 (quatrocentos e dois reais e setenta e seis centavos) 

sob o contrato de n° 3852906879, aqui questionado, de Edilaine de Souza 

Silva para com a requerida OI S/A, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. 
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85, § 2º do CPC). 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. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002694-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Diante do não oferecimento de embargos 

pela parte requerida, apesar de devidamente citada (Id. 17980064), 

converto a decisão mandamental em titulo executivo judicial, com vistas ao 

prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil/2015 (CPC/2015 – §2º, art. 701 – 

Cumprimento de Sentença). De conseguinte, venha a exequente 

apresentar os cálculos de atualização do débito, em 05 (cinco) dias. Após, 

intime-se a parte devedora, por meio de carta com aviso de recebimento 

(art. 513, § 2º, inciso II, CPC/2015), para cumprimento da obrigação, de 

acordo com os cálculos a serem apresentados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC/2015. Para o caso de não 

pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC/2015). Determino, ainda, seja 

anotado nos registros do feito que se trata de cumprimento de sentença, 

renovando sua autuação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009528-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Carlos Barbosa Imoveis E 

Empreendimentos Ltda - Me ajuizou a presente ação rescisória de 

compromisso de venda e compra c/c reintegração de posse em desfavor 

de Marcelo Da Silva. Na decisão de id. 23580515 foi determinado o 

recolhimento do complemento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. No entanto, a parte autora não atendeu 

satisfatoriamente o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, conforme se observa do teor da certidão de id. 30763869. É o 

relatório. Decido. A parte autora, apesar de oportunizado que 

comprovasse o recolhimento das custas processuais complementares, 

deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento prévio do preparo 

constitui ato processual necessário para o regular prosseguimento do 

processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido efetuado o pagamento 

das custas processuais, verifica-se a ausência de um dos requisitos 

imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), o que acarreta o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 

A propósito, este é o entendimento pacífico da jurisprudência: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – 

MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das 

custas iniciais implica o cancelamento da distribuição da demanda, nos 

termos do art. 290 do CPC. (Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 11/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– 

DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa pois os 

documentos juntados pelo autor demonstram que ele descumpriu a 

determinação judicial de retificação do valor da causa. A ausência de 

comprovação de preparo, após intimação, é motivo idôneo para o 

cancelamento da distribuição da ação, sendo dispensável a intimação 

pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Diante do exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta a presente ação, 

com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, determino o cancelamento da 

distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007370-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FAUSTINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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 Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por Adao Faustino De Almeida em 

desfavor de Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat S/A, 

alegando em síntese que em 01.04.2015 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. 

11106673 a parte requerida apresentou contestação, alegando 

preliminarmente retificação da autuação, falta de interesse de agir diante 

da ausência de requerimento administrativo e ausência de documentos 

mínimos necessários, sucumbência e ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No 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. Por fim pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Audiência 

de conciliação restou inexitosa (id. 11139678). A parte autora apresentou 

impugnação no id. 11297718. As partes manifestaram acerca da avaliação 

médica nos ids. 11595507 e 1164426. Avaliação médica aviou aos autos 

no id. 22829726. Vieram os autos conclusos. É o relatório, Fundamento e 

Decido. 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 seguradora requerida que os documentos apresentado pela 

parte autora não comprova a realização do requerimento administrativo, 

tendo em vista que não restou comprovado nos autos que a entrega dos 

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 
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comprovado pela parte autora, conforme id. 10051606 – pág. 1. Nesse 

sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a 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. Portanto, rejeito as presentes 

preliminares. 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. 10051606 – 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. 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 desta comarca (id. 10051606), especialmente 

a avaliação médica acostada no id. 22829726, 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 à sua 

estrutura crânio facial, tendo afetada em 25% 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 sua estrutura crânio facial, 

afetada em 25% sua capacidade funcional, a lei estabelece 

respectivamente o pagamento de 100% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorrem lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais. 

Assim, reputo razoável a fixação de 25% de 100% do valor total da 

cobertura, considerando que a lesão da parte autora foi quantificada em 

25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 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 
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pedido formulado na inicial 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$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 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: 1004700-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Luiz Felipe Josue De Linaldi propôs ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos 

morais em face de Realize Credito, Financiamento E Investimento S/A, 

aduzindo, em suma, que teve seu documento de identidade furtado e 

tomou conheceu que seu nome consta nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

1.432,79 (hum mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e nove 

centavos) sob o contrato de n° 050335741320003. Enfatiza que 

desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente 

indevida, razão pela qual requer a concessão de tutela provisória para a 

exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ao final, pugna 

para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da 

requerida a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Com a inicial vieram documentos. No Id. 15666776 foi 

deferida a liminar. No Id. 16447361 foi realizada audiência de conciliação, a 

qual restou inexitosa em virtude da ausência da requerida. Citada, a 

requerida quedou-se inerte conforme certidão no id. 20291044, vindo-me 

os autos conclusos para deliberação. É o breve relatório. Decido. 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, pretende a parte requerente a 

declaração de inexistência da dívida descrita no extrato de id. 13581581, 

no valor de R$ 1.432,79 (hum mil quatrocentos e trinta e dois reais e 

setenta e nove centavos) sob o contrato de n° 050335741320003, uma 

vez que alega nunca ter mantido qualquer transação comercial com a 

parte requerida capaz de gerar o suposto débito. Analisando detidamente 

os autos verifico que não há provas da existência de uma relação jurídica 

entre as partes, que justificasse a dívida pendente em desfavor do autor. 

Isso porque, a parte requerida descurou de trazer aos autos o suposto 

contrato celebrado entre as partes originário do débito descrito no id. 

13581581, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. Assim, 

inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de 

refutar ou mesmo contrariar os argumentos descritos na inicial. Neste 

contexto, força reconhecer que inexiste qualquer relação jurídica entre o 

requerente e a requerida e, havendo provas de que o requerente não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida, a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Nesse passo, vejo que a 

conclusão anteriormente esposada quando do deferimento da liminar 

persiste, agora em cognição definitiva. Portanto, sem maiores delongas, o 

contexto alhures demonstrado impõe seja a dívida descrita no extrato de 

Id. 13581581, no valor de R$ 1.432,79 (hum mil quatrocentos e trinta e dois 

reais e setenta e nove centavos) sob o contrato de n° 050335741320003, 

deve ser declarada inexistente, bem como excluída a restrição creditícia 

havida em relação ao referido valor. Do dano moral Assim, uma vez que a 

requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas 

declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome do autor 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, conforme já deveras pacificado, 

o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser 

comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque 

seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima 

comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 

15, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “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”. 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 da requerida 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 pela requerida deve ser reparado. 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. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da requerida 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, 

entendo por bem em rever os valores anteriormente fixados a título de 
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danos morais por este juízo em ações desta natureza, razão pela qual 

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”[1]. 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[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de 1.432,79 

(hum mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) sob 

o contrato de n° 050335741320003, bem como 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 27/04/2018 (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Outrossim, por consequência, 

convalido a liminar deferida nos autos. 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 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. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Carlos Barbosa Imoveis E 

Empreendimentos Ltda - Me ajuizou a presente ação rescisória de 

compromisso de venda e compra c/c reintegração de posse em desfavor 

de Marlene De Sousa Lima. Na decisão de id. 23583205 foi determinado o 

recolhimento do complemento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. No entanto, a parte autora não atendeu 

satisfatoriamente o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido, conforme se observa do teor da certidão de id. 30764777. É o 

relatório. Decido. A parte autora, apesar de oportunizado que 

comprovasse o recolhimento das custas processuais complementares, 

deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento prévio do preparo 

constitui ato processual necessário para o regular prosseguimento do 

processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido efetuado o pagamento 

das custas processuais, verifica-se a ausência de um dos requisitos 

imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), o que acarreta o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 

A propósito, este é o entendimento pacífico da jurisprudência: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – 

MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das 

custas iniciais implica o cancelamento da distribuição da demanda, nos 

termos do art. 290 do CPC. (Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 11/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– 

DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa pois os 

documentos juntados pelo autor demonstram que ele descumpriu a 

determinação judicial de retificação do valor da causa. A ausência de 

comprovação de preparo, após intimação, é motivo idôneo para o 

cancelamento da distribuição da ação, sendo dispensável a intimação 

pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Diante do exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta a presente ação, 

com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, determino o cancelamento da 

distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005639-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI MOREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Elci Moreira Sobrinho promove a presente ação 

de liquidação de sentença c em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

alegando, em síntese, que desembolsou o valor de R$ 2.750,00 (dois mil 

setecentos e cinquenta reais) referente a adesão à rede Telexfree e 

consequente aquisição de 10 (dez) contas AD Central Family. Aduz que 

em virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu o chamado no id. 

10387066. Devidamente citada, a requerida se manteve silente, não 

apresentando qualquer espécie de resposta, conforme decisão 

decretando sua revelia no id. 20715538. Os autos vieram conclusos. É o 

necessário. Decido. Inicialmente, 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, pois a prova documental já é 

suficiente para a formação do meu convencimento. A empresa requerida 

apesar de devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, 

incide o ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o 

assunto: “Na liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica 

expressamente em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – 

quais os fatos que pretende provar como verdadeiros para chegar à 

fixação do quantum debeatur, de forma que a ausência de defesa do 

demandado, configura sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de 

presunção de que os fatos que o demandante pretendia provar são 

verdadeiros”[1]. Outrossim, 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, 
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ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido 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, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora logrou êxito em 

comprovar a liquidez do seu crédito por meio do boleto e comprovante de 

pagamento juntado no id. 9165081 que evidenciam a relação jurídica 

existente entre as partes e a perda patrimonial da parte autora em 

benefício da empresa requerida. Portanto, tenho como devidamente 

constituída o quantum debeatur aqui pretendido, não havendo nos autos 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado na 

petição inicial, mormente porque a requerida deixou de alegar e/ou 

produzir provas que pudessem desconstituir o alegado crédito. Posto isso, 

julgo procedente o pedido inicial para o fim de DECLARAR como quantum 

debeatur a importância de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta 

reais), a ser corrigida na forma estabelecida na sentença prolatada nos 

autos de ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, qual seja, deverá 

ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos Kis AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação em 23.07.2019. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. 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). Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o feito na 

forma de execução por quantia certa contra devedor solvente. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: 

JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga ,Paula e Oliveira 

,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. Salvador: 

Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 10ª Ed. 

São Paulo: RT, 2007.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006770-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Lindomar Ferreira De Freitas promove a 

presente ação de liquidação de sentença c/c pedido de exibição de 

documentos em desfavor de Ympactus Comercial S/A, alegando, em 

síntese, que desembolsou o valor de R$ 2.878,50 (dois mil oitocentos e 

setenta e oito reais e cinquenta centavos), proveniente da adesão à rede 

Telexfree e consequente aquisição de uma conta AD Central Family. Aduz 

que em virtude da sentença prolatada nos autos de ação civil pública n. 

0800224-44.2013.8.1.0001 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, promove a presente ação a fim de conferir 

liquidez ao seu crédito, sendo, portanto, necessária à apuração do valor 

devido para cobrança judicial. Ao final pugna pela procedência com a 

declaração de crédito em seu favor. Com a inicial vieram documentos. 

Devidamente citada, a requerida se manteve silente, não apresentando 

qualquer espécie de resposta, conforme certidão constante no id. 

2202922. Os autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Inicialmente, 

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, pois a prova documental já é suficiente para a 

formação do meu convencimento. A empresa requerida apesar de 

devidamente citada não apresentou contestação. Dessa forma, incide o 

ônus da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: “Na 

liquidação pelo procedimento comum, o demandante indica expressamente 

em sua peça inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos 

que pretende provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum 

debeatur, de forma que a ausência de defesa do demandado, configura 

sua revelia e, ainda, mais importante, a geração de presunção de que os 

fatos que o demandante pretendia provar são verdadeiros”[1]. Outrossim, 

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 ao 

requerido 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, o objetivo da liquidação é o de integrar a decisão 

liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam 

para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que 

essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de 

sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a 

norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.[2] De fato, a 

ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título 

executivo (sentença condenatória proferida em processo de 

conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título 

faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título 

executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo 

e exigível. A liquidez será alcançada, se ilíquida a sentença de 

conhecimento, mediante a ação de liquidação de sentença.[3] Volvendo os 

olhos para o caso versando, verifico que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a liquidez do seu crédito, tendo em vista que sequer 

aportou aos autos boletos ou outros documentos que comprovasse a 

realização do pagamento descrito na inicial. Dessa forma, apesar do 

documento de id. 2.878,50 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e 

cinquenta centavos) ser um e-mail enviado pela requerida, o nome da 

conta constante no referido documento trata-se de “fffreitas67” e na inicial 

o autor informa que o nome de seu login era de “lindomar67” (id. 9707716 

– pág. 3). Alia-se a isso, tenho que não restou comprovado nos autos a 

perda patrimonial da parte autora em benefício da empresa requerida, uma 

vez que não acostou aos autos nenhum comprovante de pagamento, visto 

que no id. 9707719 consta a informação de “O link só será válido após a 

confirmação do pagamento”. Portanto, considerando que a distribuição do 

ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 
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373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado nos 

autos que a parte autora realizou a aquisição de uma conta AD Central 

Family no valor de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), perante a 

requerida, uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo hipotético, 

sem qualquer prova robusta da sua ocorrência. Assim, sem a prova dos 

fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando 

constituição do quantum debeatur aqui pretendido, tendo em vista que a 

parte requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e em 

consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9ª 

ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] DIDIER JR, Fredie. e Sarno Braga 

,Paula e Oliveira ,Rafael. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2. 1° Ed. 

Salvador: Juspodovim, 2007. [3] NERY JR, Nelson; Nery, Rosa Maria de 

Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante 

- 10ª Ed. São Paulo: RT, 2007.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003445-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN GODIN PEGO (REU)

MARCELLI APARECIDA DA CRUZ (REU)

MARILZA FRANCISCA DA SILVA (REU)

JOSIANA APARECIDA DOS SANTOS (REU)

ANDRIELLY EVELLYNS DE ALMEIDA PEGORARO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Weller Marcos Da Silva propôs a presente 

reintegração de posse em desfavor de Marilza Francisca Da Silva, Allan 

Godin Pego, Marcelli Aparecida Da Cruz, Josiana Aparecida Dos Santos e 

Andrielly Evellyns De Almeida Pegoraro. A parte autora foi devidamente 

intimada via DJE para dar prosseguimento ao feito, porém nada manifestou 

(id. 20178565). Em seguida foi realizada a tentativa de intimação pessoal 

da exequente para dar prosseguimento ao feito, porém esta também 

restou frustrada em razão de não ter sido localizado o endereço declinado 

nos autos, conforme se observa na certidão do Oficial de Justiça no id. 

29327158. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O processo é 

de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que a inércia do 

exequente está evidenciada nos autos, pois não deu andamento ao feito, 

deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o 

processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal. Registro, 

apenas, a validade da intimação feita a parte autora, uma vez que dirigida 

no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ele atualizá-lo sempre 

que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 

274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo extinto 

o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Custa pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010260-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BOTELHO CORDEIRO (REU)

AMARILEO GONCALVES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Carlos Barbosa Imoveis E 

Empreendimentos Ltda - Me ajuizou a presente ação rescisória de 

compromisso de venda e compra c/c reintegração de posse em desfavor 

de Vera Lucia Botelho Cordeiro e Amarileo Goncalves De Souza. Na 

decisão de id. 23583212 foi determinado o recolhimento do complemento 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No 

entanto, a parte autora não atendeu satisfatoriamente o comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se observa do 

teor da certidão de id. 30764784. É o relatório. Decido. A parte autora, 

apesar de oportunizado que comprovasse o recolhimento das custas 

processuais complementares, deixou de cumprir essa determinação. O 

recolhimento prévio do preparo constitui ato processual necessário para o 

regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), assim não tendo 

sido efetuado o pagamento das custas processuais, verifica-se a 

ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação 

(arts. 320 e 321), o que acarreta o indeferimento da petição inicial, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento 

pacífico da jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 

INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – 

RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das custas iniciais implica o 

cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 

(Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa pois os documentos juntados pelo autor 

demonstram que ele descumpriu a determinação judicial de retificação do 

valor da causa. A ausência de comprovação de preparo, após intimação, 

é motivo idôneo para o cancelamento da distribuição da ação, sendo 

dispensável a intimação pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta a presente ação, com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, 

determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007984-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARTINHA BISPO (AUTOR)

VALDEVINO MARCHEZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Andreia Martinha Bispo e Valdevino Marchezini 

ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais em desfavor de Ivanilde Ferreira Da Silva. A 

parte autora aportou aos autos pedido de desistência da ação no Id. 

30485088. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

pedido de Id. 30485088 se trata de uma simples manifestação de 

desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo 

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 
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arquivem-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012126-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILY CAROLINA PRECIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação de ID 27412735, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. MAYCON ARRUDA CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016806-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GONCALVES DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente para 

impugnar a contestação de ID 28574933, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. MAYCON ARRUDA CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007457-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMOS FERNANDES OAB - MT12378-O (ADVOGADO(A))

N. G. A. B. OAB - 104.968.791-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007457-82.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: N. G. A. B. IMPETRADO: 

COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Versam os autos sobre 

dispensação do insumo Neocate LCP 400mg em favor do menor Nathan 

Gouveia Alves Brito, sendo concedida, em parte, a antecipação de tutela 

(ID 30047669). Em prosseguimento, diante dos recorrentes 

descumprimentos em processos de demandas similares que tramitam 

perante este Juízo, decido pela aquisição de 100 (cem) latas do insumo 

NEOCATE LCP 400g pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de 

Medicamentos, para atendimento das necessidades da paciente in casu 

(10 latas mensais), e dos demais demandantes da obrigação prestacional 

da entrega do insumo neste Juízo. Apontadas as informações, e, reiterada 

a omissão estatal, procedo à ordem de penhora on line, pelo sistema 

Bacen Jud, do valor necessário para a compra dos insumos junto aos 

recursos dos Requeridos. Efetuado o bloqueio, transfira-se para conta 

única. Sobrevindo prestação de contas acompanhada de toda 

documentação necessária para sua comprovação e dados bancários, 

expeça-se alvará ao credor, ora estabelecimento prestador do serviço 

Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos. Aguarde-se a 

prestação de contas e expedição do competente alvará judicial, cujos atos 

serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte Autora ser intimada 

somente após a realização destas fases para que, provida de 

documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota fiscal 

comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado de 

Saúde. Anoto que somente será objeto de aquisição o insumo com prazo 

de validade superior a 18 (dezoito) meses. O insumo será encaminhado à 

Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizar entrega da medicação. 

Ademais, tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados 

quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade 

de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem 

em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para 

dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao 

término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do 

fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e 

entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 

da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Reitero 

a intimação da parte Autora para que retifique o tipo da presente ação, 

para fins de fixação da competência deste Juízo. A presente decisão 

servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012049-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar as Contestações de ID nº 25717433 e 

25742331, no prazo de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 

2020. NATELY APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003076-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VERISSIMO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003076-31.2020.8.11.0002. AUTOR: JOAO VERISSIMO DA ROCHA REU: 
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ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ 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). Tratam-se os autos acerca de ação de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em favor 

de João Veríssimo da Rocha visando o fornecimento de cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia diante do diagnóstico de carcinoma 

epidermóide. A parte autora, no momento da distribuição da presente 

ação, juntou aos autos exames médicos que comprovam o diagnóstico 

alegado, entretanto, não aportou aos autos relatórios médicos que 

indiquem o tratamento mais adequado a patologia do autor, motivo pelo 

qual foi determinada a emenda da petição inicial em ID. 28772026. Diante 

disto, o Requerente informou que solicitou a Central de Regulação do SUS 

a documentação e não obteve êxito, bem como, ao solicitar os 

documentos ao Hospital do Câncer, foi informado que o prontuário médico 

estaria disponível em 15 (quinze) dias. É o relatório. É importante ressaltar 

que não consta nos autos informações médicas que delimitem ou 

esclareçam os procedimentos que se farão necessários para o 

restabelecimento da saúde do autor. Aliado a isto, em consulta ao SISREG 

III constatou-se que também não há regulação do procedimento solicitado 

pelo autor. Nesse sentido, ressalto que a inclusão do tratamento requerido 

pelo autor deve ser feito pelo médico que o assiste, motivo pelo qual 

deverá a parte autora providenciar e juntar aos autos solicitação médica 

ou negativa administrativa do tratamento oncológico junto ao SUS. Em caso 

de nova negativa por parte dos médicos ou servidores do serviço 

hospitalar, deverá o paciente juntar aos autos documento comprobatório 

que contenha, ao menos, o nome do servidor do Estado que o atendeu e o 

motivo do não fornecimento. Sem prejuízo, aguarde-se em cartório o prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de oportunizar ao requerente trazer aos autos 

documentos que esclareçam o tratamento necessário à sua patologia. 

Decorrido o prazo, nova vista à parte autora. Às providências. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015858-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA FONSECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 26761365, bem como 

manifestar acerca da petição do Requerido de ID 26761364 no prazo de 

15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 604962 Nr: 2554-08.2015.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPBC, NOELI DE FATIMA POLITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:OAB/MT 15.051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de execução por quantia certa decorrente de honorários de 

sucumbência.

Verifico que a Exequente requereu a condenação dos Executados no 

pagamento de R$ 1.055, 20 (mil e cinquenta e cinco reais e vinte 

centavos) a título de honorários, configurando assim o caráter individual 

de cobrança da presente ação.

Assim, o objeto da presente demanda foge a competência estabelecida 

pela Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de Julho de 2019, pelo que declaro 

a incompetência absoluta deste juízo. Desse modo, deverá a parte 

interessada ajuizar incidente de cumprimento de sentença exclusivamente 

digital em Juízo competente, com o devido traslado tão somente das peças 

necessárias, fazendo referência ao número deste processo.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos e proceda-se à devida 

baixa.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 610476 Nr: 3689-68.2020.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA MARIA CANDIDA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam os autos de cumprimento de sentença em favor de Soraya Maria 

Cândida do Amaral, visando o fornecimento de medicamentos necessário 

para tratamento de seu quadro clínico.

Em prosseguimento ao feito, o fato de tratar-se de medicamentos não 

disponibilizados pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito 

subjetivo à saúde, “conseqüência indissociável do direito à vida” (RE 

271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de 

medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua 

aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos.

Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, 

há competência comum de todos os entes da federação, existindo 

previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade 

solidária entre União, Estados e Municípios.

Em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo 

implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, 

é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado 

constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de 

forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições 

concernentes à União, aos Estados ou ao Município.

Aliás, em julgamento de questão relacionada ao fornecimento de 

medicamentos, a nossa Corte Máxima no julgamento do RE nº 855.178, 

realizado sob o regime da repercussão geral, reafirmou a sua 

jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no 

dever de prestar assistência à saúde.

Eis a ementa do referido precedente:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE nº 855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015).

E, mais recentemente, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - 

PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - 

INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - FÁRMACO NÃO 

PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - INEFICÁCIA DE 

TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S - UNACON'S - 

COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço de saúde de 

forma gratuita, quando inexiste política pública específica para a 

disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos entes 

federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O direito à 

saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do 
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direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020).

Sendo assim, no caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela 

manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo 

propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento dos medicamentos 

pleiteados, conforme laudo médico acostado na inicial.

Posto isso, observo que constatada a necessidade de aquisição de 

medicamentos não disponibilizados pelo SUS em favor da paciente, ora 

demandante e, aliado ao custo dos medicamentos e logística na entrega do 

mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, a aquisição da medicação 

pleiteada se dê, por ora, pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de 

Medicamentos.

Por fim, fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o 

depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente 

para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, 

em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio 

judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o 

levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido 

em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período 

de 03 (três) meses.

Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará 

judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte 

Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, 

provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota 

fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado 

de Saúde.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de 

validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado 

à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.

Ademais, diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em 

cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para 

dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, 

determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital 

habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão 

servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao 

término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do 

fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e 

entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 

da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

 Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

As providências necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005708-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES CLARICE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005708-35.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: EROTILDES CLARICE DA CRUZ 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

em correição. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que a procuração juntada aos autos não foi devidamente 

assinada pela parte autora/exequente, sendo utilizado o 

procedimento/técnica de colagem (RECORTE DE ASSINATURA EM PDF E 

COLAGEM NA PROCURAÇÃO), bastando para tal constatação um clique 

sobre a assinatura constante na procuração ou a sua ampliação. Assim, 

intime-se a parte reclamante/exequente, por seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar o instrumento de mandato conferindo poderes 

especiais ao patrono (receber e dar quitação - nessa ordem - CNGC, 

artigo 450; CPC, artigo 105), a fim de viabilizar a expedição do alvará 

judicial, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Após, imediatamente conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002293-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ISABEL DOS SANTOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002293-44.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ANA ISABEL DOS SANTOS 

ARRUDA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL EXECUTADO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos em 

correição. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que a procuração juntada aos autos não foi devidamente 

assinada pela parte autora/exequente, sendo utilizado o 

procedimento/técnica de colagem (RECORTE DE ASSINATURA EM PDF E 

COLAGEM NA PROCURAÇÃO), bastando para tal constatação um clique 

sobre a assinatura constante na procuração ou a sua ampliação. Assim, 

intime-se a parte reclamante/exequente, por seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar o instrumento de mandato conferindo poderes 

especiais ao patrono (receber e dar quitação - nessa ordem - CNGC, 

artigo 450; CPC, artigo 105), a fim de viabilizar a expedição do alvará 

judicial, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Após, imediatamente conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007055-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007055-06.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIA SANTINA DE CAMPOS 

EXECUTADO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos em 

correição. Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se 

que a parte exequente se trata de pessoa não alfabetizada. Assim, 

intime-se o advogado da parte exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes especiais, 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595), a fim de 

viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO. Após, 

imediatamente conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire 
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do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001336-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELBA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001336-77.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA ELBA DE SOUZA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 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 junte aos autos os documentos solicitados pelo senhor perito, no 

prazo 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, 22 de abril 

de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010576-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GRIGOLETTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Autos: 1010576-51.2020.8.11.0002 Impetrante: Rita de Cássia Grigoletto 

Impetrado(a): Prefeita do Município de Várzea Grande Vistos em 

correição. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, 

impetrado por Rita de Cássia Grigoletto contra ato acoimado ilegal 

perpetrado pela Prefeita do Município de Várzea Grande. Aduz ser 

servidora pública no Município de Várzea Grande, no cargo de agente de 

saúde municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Assevera 

que, de acordo com a Portaria n. 204/2020, encontra-se em gozo de 

licença prêmio, concedido pelo período de 01/02/2020 a 30/04/2020. Em 

decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), informa que 

no dia 25/03/2020, por meio de uma ligação telefônica, foi convocada por 

sua chefe imediata para retornar ao trabalho. Sustenta que encontra-se 

impossibilitada de retornar ao trabalho, visto que reside com sua genitora, 

que é do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus, por ser 

idosa e por apresentar comorbidades como diabetes, hipertensão, 

depressão e mal de Parkinson. Mesmo tendo contestado a convocação de 

retorno ao trabalho, a impetrante alega que a sua chefe imediata não lhe 

deu o devido retorno quanto a manutenção de sua licença-prêmio ou a 

possibilidade do exercício de trabalho remoto, na modalidade home office. 

Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, pugnou pela 

concessão de liminar, a fim de que a impetrada “[...] dispense 

imediatamente a Impetrante por ser única responsável pela sua mãe idosa 

e doente, sem prejuízo de sua remuneração mensal”. A inicial foi instruída 

com documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. A concessão de 

mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da 

comprovação, de plano, de direito 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, nos termos do artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Por outro lado, a 

nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, inciso III, que 

o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 

medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). No caso 

em apreço, a impetrante sustenta que estão presentes os requisitos 

necessários à concessão da medida liminar, sendo que a relevância do 

fundamento do pedido encontra-se nas recomendações do Ministério da 

Saúde, quanto a necessidade de isolamento social, sobretudo daqueles 

que se encontram no grupo de risco de contágio pelo COVID-19. É de 

conhecimento geral que o mundo enfrenta uma pandemia, reconhecida 

internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde – OMS, do novo 

coronavírus (COVID-19), responsável pela contaminação e óbito de 

milhares de pessoas ao redor do mundo. O Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública, vinculado ao Ministério da Saúde, por meio 

do boletim diário de 19 de abril de 2020, contabilizou 38.654 (trinta e oito 

mil, seiscentos e cinquenta e quatro) casos confirmados de contaminação 

pelo COVID-19 e 2.462 (duas mil, quatrocentos e sessenta e duas) vítimas 

fatais . No Estado de Mato Grosso, de acordo com o Boletim Informativo n. 

42, de 19 de abril de 2020, foram contabilizados 174 (cento e setenta e 

quatro) casos confirmados de contaminação pelo COVID-19 e 655 

(seiscentos e cinquenta e cinco) casos suspeitos, sendo que, no 

Município de Várzea Grande, há 09 (nove) casos confirmados. O Estado 

conta ainda com 05 (cinco) óbitos confirmados pelo novo coronavírus. . 

No âmbito da administração pública municipal, a chefe do Poder Executivo 

do Município de Várzea Grande editou o Decreto n. 20, de 20 de março de 

2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para combate ao novo 

coronavírus (COVID-19), declara situação de emergência no município de 

Várzea Grande e institui o Comitê de Enfrentamento ao novo coronavírus. 

Sobre o desempenho das atividades profissionais dos servidores públicos 

do Município de Várzea Grande, o artigo 6º do mencionado Decreto 

estabelece o seguinte: Art. 6º No período de 23 de março de 2020 a 30 de 

abril de 2020, os servidores do Município de Várzea Grande deverão 

exercer as atribuições do seu cargo no período de 08:00 às 12:00 horas, 

de forma escalonada, devendo, o período restante de trabalho ser 

realizado pelo sistema home office, o qual será definido pelo gestor de 

cada pasta. (alterado pelo Decreto Municipal 24/2020) § 1º Os servidores 

municipais ficarão de sobreaviso, durante a vigência desse Decreto, para, 

em caso de necessidade, ser contatados rapidamente pela sua chefia 

imediata. § 2º A suspensão estabelecida no caput desse não se aplica 

aos seguintes servidores municipais, que deverão exercer a atribuição de 

seus cargos segundo determinação da chefia imediata: I – servidores 

públicos municipais da Secretaria Municipal de Saúde; II – servidores 

públicos municipais das áreas de fiscalização; e III – servidores públicos 

municipais que exerçam atribuição em serviços essenciais. Quanto aos 

servidores públicos municipais que se encontram no grupo de risco de 

contaminação pelo novo coronavírus, o artigo 7º do Decreto impõe o 

sistema de trabalho denominado home office, nos seguintes termos: Art. 

7º Por serem considerados o grupo mais vulnerável ao Coronavírus 

(COVID-19), os servidores públicos municipais com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, imunodeprimidos e/ou 

portadores de doenças crônicas deverão exercer suas atribuições do 

cargo pelo sistema home office, conforme orientações e acompanhamento 

de sua chefia imediata. Parágrafo único: Este artigo não alcançará os 

plantões e às atividades essenciais que não permitem interrupções, não 

sendo vigente principalmente para os servidores que estejam vinculados 

as atividades fins da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande. A 

despeito do Decreto n. 20/2020, a pretensão vertida na petição inicial do 

presente mandamus não encontra respaldo legal, posto que a impetrante 

está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, que tem como finalidade 

precípua a prestação de um serviço essencial, que é o da saúde pública, 

não estando sujeita a qualquer tipo de interrupção. Neste contexto, os 

servidores públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de 

Saúde, nos termos do artigo 6º, § 2º, inciso I, do Decreto n. 20/2020, não 

poderão ter a sua jornada de trabalho reduzida, tampouco desempenhar o 

serviço no sistema home office, cabendo ao chefe imediato as 

determinações quanto ao exercício do trabalho. Outrossim, a impetrante 
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não se enquadra no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus 

(idosos, gestantes, imunodeprimidos e portadores de doenças crônicas), 

de modo que não lhe é permitido o exercício de suas atribuições por meio 

do sistema home office. Não bastasse, ainda que a impetrante fosse 

considerada do grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, não 

seria possível a execução das suas atividades/funções de maneira 

remota, por estar vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, que, como 

dito, representa uma atividade essencial e que não está sujeita a 

interrupções, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 7º do Decreto 

n. 20/2020. A propósito, o requerimento da impetrante para gozo de sua 

licença prêmio até a data final (30/04/2020), igualmente não merece ser 

acolhido, tendo em vista que o Decreto n. 20/2020 suspendeu as licenças 

prêmios concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde, in verbis: Art. 5º Para atender o disposto neste 

Decreto Municipal, o Município de Várzea Grande resolve: [...] III – 

suspender as férias e licenças prêmios concedidas aos servidores 

públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde que exerçam suas 

funções nas áreas fins, mediante ordem do Secretário Municipal de 

Saúde, quando necessário; Assim, embora a pretensão autoral seja até 

compreensível, na medida em que demonstra cuidado, zelo e preocupação 

com a sua genitora, que é do grupo de risco de contágio pelo novo 

coronavírus, o pedido liminar não merece ser acolhido, por ser desprovido 

de respaldo legal. Neste aspecto, a pretensão da impetrante esbarra no 

dever da municipalidade de estrita observância ao princípio da legalidade, 

o qual vincula todos os atos da Administração Pública. Nos termos do 

artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre 

o princípio da legalidade estrita, o jurista Dirley da Cunha Júnior ensina o 

seguinte: Sabe-se que, no âmbito das relações privadas, vige a ideia de 

que tudo o que não está proibido em lei está permitido. Nas relações 

públicas, contudo, o princípio da legalidade envolve a ideia de que a 

Administração só pode atuar quando autorizada ou permitida pela lei. A 

norma deve autorizar o agir e o não agir dos sujeitos da Administração 

pública, pois ela é integralmente subserviente à lei. (CUNHA JÚNIOR, Dirley 

da. Curso de direito administrativo. 17 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: 

JusPodivm, 2019, p. 39). Colham-se ainda os julgados que ratificam a 

observância do princípio da legalidade pela Administração Pública: 

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. 

PRETENSÃO À REDUÇÃO DE JORNADA. FILHO PORTADOR DE 

TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. De 

acordo com o art. 37, caput, da CF, a Administração Pública está vinculada 

ao princípio da legalidade, o qual instrui, limita e vincula a atividade 

administrativa, ou seja, a Administração só pode atuar de acordo com a 

vontade da lei. No caso em espécie, inexiste previsão na legislação de 

regência que autorize a redução de jornada pretendida pela parte autora, 

não sendo possível fundamentar seu pedido com base em lei estadual. 

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006694830, 

Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 21/06/2018). (TJRS - Recurso 

Cível: 71006694830 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de 

Julgamento: 21/06/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/06/2018)”. “EMENTA: 

RECURSO ADMINISTRATIVO GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO SUBSTITUTO - 

ACÚMULO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. A Administração Pública está vinculada ao princípio da 

legalidade que, no direito público serve de limite e parâmetro estrito para 

sua atuação, de modo que não lhe cabe, seja a qualquer pretexto, afastar 

a sua aplicação. A pretensão de recebimento de gratificação por ter 

atuado como pregoeiro substituto em razão do acúmulo de serviço e não 

por motivo de afastamento do pregoeiro titular resta impossibilitada, pois 

inexiste previsão de substituição por demanda excessiva, seja na Lei 

Complementar nº 46/94, seja no Ato normativo nº 171/2015. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJES - Recurso Administrativo: 

00136335520188080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de 

Julgamento: 26/03/2019, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 

29/03/2019)”. Imperioso destacar que a inobservância do sobredito 

princípio, mediante do deferimento da liminar vindicada nestes autos, 

implicaria também em inobservância do princípio da impessoalidade, que é 

igualmente previsto no artigo 37 da CRFB e deve orientar a atuação da 

Administração Pública, na medida em que a Municipalidade não poderia 

beneficiar a impetrante, em detrimento dos demais servidores que se 

encontram em idêntica situação. Portanto, nesta fase de cognição 

sumária, não se evidencia a boa aparência do direito do impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida liminar destinada à imediata 

superação do ato coator. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar 

postulada. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão judicial (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, inciso I). Ciência 

ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no writ (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, inciso II). Após, abra-se 

vista dos autos ao representante do Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias (Lei n. 12.016/2009, artigo 12). Transcorrido in 

albis o prazo para manifestação, independentemente da apresentação de 

parecer, façam-me os autos conclusos para sentença (Lei n. 

12.016/2009, artigo 12, parágrafo único). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências. 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: 1010451-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1010451-83.2020.8.11.0002 Impetrante: Calistro Lemes do 

Nascimento Impetrado(a): Presidente da Câmara de Vereadores de 

Várzea Grande Vistos em correição. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por Calistro Lemes do Nascimento conta ato acoimado ilegal 

perpetrado pelo Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Assevera o impetrante que, no 

dia 19/12/2019, foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão 

expedido pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos 

autos do processo n. 0015081-39.2019.811.0002, que investiga a suposta 

prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 

cuja operação foi denominada “clean up”. Sustenta que, no mesmo dia da 

comunicação da prisão, por meio do Ofício n. 4468/2019/DRE/CC, ocorrida 

em 23/12/2019, a Casa de Leis entrou em recesso. Alega que, na primeira 

sessão ordinária do exercício de 2020, realizada no dia 18/02/2020, o 

impetrante foi licenciado do cargo de vereador, tendo sido suspenso, 

inclusive, o pagamento dos salários e verbas indenizatórias dos meses de 

janeiro/2020 a março/2020. Relata ainda que solicitou à presidência da 

Casa Legislativa Municipal o pagamento dos salários e das verbas 

indenizatórias, pedido este que foi indeferido pelo impetrado, nos moldes 

do parecer jurídico emitido pela Procuradoria da Câmara Municipal de 

Várzea Grande. Afirmando a presença dos requisitos legais, pugnou pela 

concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora “pague ao 

Impetrante os salários e verbas indenizatórias referentes ao período de 

1.º de janeiro até o dia 18 de fevereiro de 2020”. A inicial foi instruída com 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. A concessão de 

mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da 

comprovação, de plano, de direito 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, nos termos do artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Por outro lado, a 

nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, inciso III, que 

o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”. Dessa forma, 

deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois 

requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da 
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medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo 

da demora. O primeiro, relevância do fundamento do pedido, 

encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do 

Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova 

pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso 

fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta 

probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto 

probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. 

Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 

5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). Não 

obstante os argumentos vertidos na inicial do presente writ, a Lei n. 

12.016/2009 impõe óbice à concessão da medida liminar em alguns casos 

que especifica, dentre os quais a hipótese versada nos autos, in verbis: 

“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza” (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, § 2º). In casu, a 

pretensão autoral de recebimento de salários e verbas indenizatórias, nos 

moldes requeridos em sede de liminar, importa em autorização de 

pagamento de qualquer natureza, encontrando vedação expressa na 

legislação de regência. A propósito: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 

LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS LEGAIS – VEDAÇÃO DO ART. 7º, §2º, LEI Nº 

12.016/2009 – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS 

RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de demonstração 

dos requisitos legais necessários aliada à vedação da concessão de 

liminar contra o Poder Público que tenha por objeto pagamento de qualquer 

natureza (art. 7º, §2º, Lei nº 12.016/2009), acarreta o indeferimento da 

medida de urgência pleiteada no mandamus. Ademais, ausentes 

argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o 

julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu, por falta 

dos requisitos legais necessários, a liminar em mandado de segurança , 

impõe-se a sua manutenção. (TJMT - N.U 1004270-09.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MEDIDA 

LIMINAR - VEDAÇÃO - ART. 7º, III E § 2º DA LEI 12.016/2009 C/C O ART. 

1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/1992 - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 

7º, III e § 2º da Lei 12.016/2009 c/c o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 não 

é cabível medida liminar, seja em mandado de segurança ou, 

incidentalmente, em qualquer outra ação que tenha por objeto a extensão 

de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público. - 

Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.153880-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 

14/02/2020)” Ante o óbice legal acima identificado, INDEFIRO a medida 

liminar postulada na inicial. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-se do teor desta decisão judicial (Lei n. 12.016/2009, 

artigo 7º, inciso I). Cientifique-se o órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no writ (Lei n. 12.016/2009, 

artigo 7º, inciso II). Após, abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (Lei n. 

12.016/2009, artigo 12). Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

independentemente da apresentação de parecer, façam-me os autos 

conclusos para sentença (Lei n. 12.016/2009, artigo 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema PJE. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018859-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE FERMINO FERREIRA OAB - 240.439.909-87 (REPRESENTANTE)

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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017148-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE CARVALHO COSTA OAB - MT25514-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007899-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

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: 1017334-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1017283-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KENNYA DELGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 
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parte REQUERENTE 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: 1001737-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIDE FERMINO 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1007555-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-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 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010104-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINILSON FERREIRA DA SILVA OAB - SP252616 (ADVOGADO(A))

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001046-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO SOL TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002609-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA DA SILVA (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 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: 1008129-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002717-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS JALES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente eNos 

termos da legislação vigente e em 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002886-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA COELHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (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 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002679-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON SOARES DO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

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: 1018298-73.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ WRZESINSKI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1018906-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007101-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CESAR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007101-58.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AILTON CESAR DE JESUS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Trata-se 

de ação previdenciária em que a parte Autora pretende a concessão do 

auxílio-acidente 50% previdenciário, sob o argumento de que foi vítima de 

acidente de trânsito, apresentando quadro clínico de fratura do punho 

esquerdo. Afirma que mesmo após a consolidação das lesões sua 

capacidade ao exercício laboral restou-se prejudicada, tendo em vista a 

necessidade do emprego de maior esforço para execução deste. Por fim, 

pugnou também pela condenação da Autarquia Ré em danos morais. 

Laudo pericial apresentado (ID 18687375). A Autarquia Ré deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para contestar. É o breve relato. 

Decido. O auxílio-acidente encontra previsão no artigo 86 da Lei nº 

8.213/91, in verbis: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, 

ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de 

acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem 

redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” Da 

leitura deste dispositivo, pode-se extrair que quatro são os requisitos para 

a concessão do benefício em tela: a qualidade de segurado; a 

superveniência de acidente de qualquer natureza; redução parcial da 

capacidade para o trabalho, e o nexo causal entre o acidente e redução 

da capacidade. A qualidade de segurado encontra-se devidamente 

comprovada. Ao laudo judicial, restou constatado que o Autor de 25 anos 

de idade é portador de sequela – rigidez articular (CID 10: M 25.6), devido 

a uma fratura local sofrida em acidente de trânsito ocorrido em 

16/02/2013. Ao exame clínico foi constatada a limitação funcional parcial 

do punho esquerdo por diminuição de sua mobilidade articular. Concluiu 

que o Autor está apto ao trabalho, porém necessita de maior esforço para 

a sua execução por sequela decorrente de acidente de trânsito. Destarte, 

presentes os requisitos legais, a parte Autora faz jus ao benefício de 

auxílio-acidente. O termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação 

do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, sendo que, 

inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a 

concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício 

deve ser a data da citação. Precedente: REsp 1676491/SP, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 

10/10/2017. Por fim, no tocante ao item do pedido referente à indenização 

por danos morais, tenho que não merece ser acolhida. Para que haja 

obrigação de indenizar, há que restar comprovado o ato ilício e o dano 

moral causado. Pelas evidencias constantes nos autos, observo que a 

conduta da autarquia Ré foi legal e legítima, não restando demonstrado o 

prejuízo imaterial alegado. Diante do exposto, julgo procedentes, em parte, 

os pedidos formulados na inicial, para declarar a parte Autora o direito ao 

benefício auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a partir do 

dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário de benefício. Por consequência, resolvo o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em se tratando 

de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. A correção monetária incidirá a partir do vencimento e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Não há custas processuais a serem satisfeitas ou ressarcidas, uma vez 

que a parte autora litiga ao abrigo da justiça gratuita e o INSS goza de 

isenção legal (Lei nº 9.289,96, artigo 4º, incisos I e II). Por se tratar de 

sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de 

honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá 

quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4º 

do artigo 85 do CPC, observada a Súmula nº 111 do E. Superior Tribunal 

de Justiça. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 § 3º, I 

do CPC). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 24 de julho de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020180-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-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 intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1019985-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MELOPE AKIYAMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REU)

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 intimando a 
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parte REQUERENTE 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: 1017686-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFFER MARQUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/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 intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1015769-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMI ALVES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, e visando efetividade da 

determinação n. id 28724685, retro, impulsiono estes autos a fim intimar a 

parte Requerente, para no prazo de 5 (cinco)dias , informar se houve 

efetividade da referida determinação. Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020717-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE JESUS DE FIGUEIREDO (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 REQUERENTE 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: 1020643-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CONCEICAO DE MORAIS AMORIM (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 a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020854-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILIARDE CABRAL DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1017180-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES FRANCISCA RONDON BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-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 NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado, (CPC, art. 477, §1º). Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017716-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES LEIRIAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018596-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA CARMEN DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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: 1017523-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020157-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA LAURINDA DOS SANTOS (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 REQUERENTE 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: 1018461-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência 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 REQUERENTE 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003358-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CATARINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE 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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004919-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U S GOMES - ME (EXECUTADO)

UILIAN SOUZA GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO 

PROCESSO n. 1004919-70.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 20.442,63 

ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: U S GOMES - ME Endereço: 

AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 77, (LOT MANGA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-802 Nome: UILIAN SOUZA GOMES 

Endereço: AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 77, (LOT MANGA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-802 FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O Exeqüente é 

credor do Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ 

20.442,63 (Vinte Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e 

Três Centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa 

nº20166215. DECISÃO: "Vistos, Cite-se o (a) executado (a) para, no 

prazo de 05 dias, pagar a dívida com juros, multa de mora, encargos 

indicados na CDA e honorários advocatícios, ou garantir a execução, em 

igual prazo, sob pena de livre penhora. Não comprovado o pagamento ou 

não garantida a execução, proceda à PENHORA E AVALIAÇÃO dos bens 

indicados pela exequente e/ou de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito, registrando-a na serventia imobiliária, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas (art. 7º, 

IV, LEF), INTIMANDO-O, ainda, da penhora realizada e do prazo de 30 

(trinta) dias para opor embargos. Havendo penhora e não sendo 

apresentados embargos no prazo legal, manifeste-se a exequente, 

apresentando o cálculo atualizado, designando-se, após, data para leilão, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 (dez) dias antes do 

parcelamento ou do leilão. Havendo pagamento ou realizadas as 

diligências sem êxito, manifeste-se a exequente. Deixo de fixar 

provisoriamente os honorários advocatícios, tendo em vista que estes já 

estão incluídos no valor inicial executado, conforme se observa do corpo 

da peça primeira. Ficam deferidas ao Oficial de Justiça as prerrogativas do 

artigo 212, § 2º, do NCPC. Considerando a escassez de servidores na 

Secretaria da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, o 

que tem dificultado o cumprimento de diversas ordens emanadas deste 

Juízo, bem como em razão do número elevado de processos aguardando 

cumprimento, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2015, servindo a 

decisão quando possível como carta ou mandado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, IZABELA GOMES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 21 de 

abril 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007567-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

Vistos, Considerando os efeitos do julgamento IRDR nº 85.560/2016, que 

versa sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, em que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLINO de minha competência jurisdicional 

para conhecer, processar e julgar o presente. Assim, determino a 

remessa e distribuição para um dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, a qual detém competência absoluta ratione materiae. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276193 Nr: 19613-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK CHARLLES OLIVEIRA, ERICK PEDRO 

DE CAMPOS, ADNEN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107/MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474, RODRIGO RIGO 

- OAB:23734, ZELIA IVETE MICHELON - OAB:23733/O

 Intimar Doutora Zélia Ivanete Michelon, defensora de Adnen de Souza, 

para que no prazo de 03 (três) dias indicar endereço atualizado da 

testemunha Lilian, sob pena de preclusão de sua oitiva.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 445883 Nr: 9873-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN RUBENS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu MAX 

WILLIAN RUBENS DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas 

penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 com as implicações do art. 

2º da Lei nº 8.072/90, combinado com art. 61, I e art. 65, III, “d”, ambos do 

Código Penal.Passo a dosar a pena.Das circunstâncias judiciais do art. 59, 

do Código Penal, todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos 

nada que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 

do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 

aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias multas.Existem circunstâncias agravantes e 

atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a 

confissão espontânea e são ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 

1/6 (um sexto – 10 meses de reclusão e 83 dias multas) a cada uma delas, 

compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do 

Código Penal.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena, torno-a 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).Fixo o valor do 

dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em 

conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 

do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.,,,.Junte-se cópia desta 

sentença no Incidente em apenso (ID. 558166) e após arquive-o com as 

cautelas de praxe.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 22 

de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 613233 Nr: 5210-48.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES SOBRINHO, KELLEN 

AUXILIADORA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:MT 12.563

 Auto de Prisão em Flagrante n. 613233Vistos etc.Trata-se de auto de 

prisão em flagrante de ANTONIO ALVES SOBRINHO e KELLEN 

AUXILIADORA MARTINS, em razão da suposta prática dos crimes 

tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, da qual não se evidencia 

nenhum vício formal/material, não sendo, portanto, caso de relaxamento da 

prisão, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.Com relação a necessidade 

de continuidade da segregação do autuado ANTONIO ALVES SOBRINHO, 

esta se revela dispensável. Em primeiro lugar a quantidade de droga 

encontrada em seu poder não é substancial, sendo 9,32 (nove gramas e 

trinta e dois centigramas) de cocaína e 68,47 (sessenta e oito gramas e 

quarenta e sete centigramas) de maconha, não se podendo afirmar haver 

gravidade extremada na conduta. Ademais, em pesquisa junto ao sistema 

Apolo verificou-se que ao autuado não registra antecedentes criminais, o 

que revela, ao menos perfunctoriamente, a plausibilidade de haver 

privilégio no suposto tráfico, o que ensejaria inclusive penas mais brandas 

e substituíveis, em caso de eventual condenação.Assim, tais elementos, 

nesta ocasião, não permitem a observância das circunstancias da prisão 

preventiva.Com relação a flagrada KELLEN AUXILIADORA MARTINS, em 

virtude da impossibilidade de realização de audiência de custódia, haja 

vista que o Tribunal de Justiça, por meio da Portaria nº. 249/2020, 

suspendeu a realização de audiências, inclusive, com réu preso, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como a nova redação do art. 311 do CPP, 

introduzida pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), remetam-se os 

presentes autos ao Ministério Público para requerer o que entender de 

direito.Ante ao exposto, CONCEDO liberdade provisória ao autuado 

ANTONIO ALVES SOBRINHO.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA.Vista ao MPE para requerer o que entender de 

direito em relação a autuada KELLEN AUXILIADORA MARTINS, 

retornando-me, em seguida, conclusos para deliberação.Cumpra-se, com 

a máxima urgência.Várzea Grande, 18 de abril de 2020.Moacir Rogério 

Tortato. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 558949 Nr: 19678-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA LOPES PARIZ, DENIZE 

LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 AUTOS N. 19678-85.2018.811.0112 – ID. 558949AUTOR:O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL.RÉUS:DAIYANE APARECIDA LOPES PARIZ;DENIZE 

LOPES BRITO.SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério 

Público com atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito 
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Policial que juntou, ofertou denúncia contra as acusadas pelo 

cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 

tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.Narra o Ministério Público 

que no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 15h00min, policiais civis, 

em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência das 

denunciadas, localizada na Rua Tenente Souza Marques, Quadra 18, nº 

17, bairro Marajoara, nesta Cidade, encontraram no quarto das mesmas 

quatro porções de entorpecentes, sendo duas de maconha e duas de 

cocaína e ainda a quantia de R$ 6.017,00 (seis mil e dezessete reais) em 

espécie.Narra também o Ministério Público que as substâncias 

apreendidas apresentaram resultado ,.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o 

delito de tráfico de drogas imputado às acusadas DAYANE APRECIDA 

LOPES PARIZ E DENIZE LOPES BRITO, suficientemente qualificadas nos 

autos, para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente 

do art. 28, caput da Lei n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 

383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do 

feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta 

Comarca, com as devidas baixas, antes.A destinação dos aparelhos 

celulares apreendidos (fl. 13) deverá ser realizada pelo Juizado Especial 

Criminal desta Comarca.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 22 de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 613233 Nr: 5210-48.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES SOBRINHO, KELLEN 

AUXILIADORA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:MT 12.563

 Auto de Prisão em Flagrante n. 613233

Vistos etc.

O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado por este Juízo 

no dia 17/04/2020 e após foi concedida liberdade provisória ao autuado 

ANTONIO ALVES SOBRINHO e com relação a flagrada KELLEN 

AUXILIADORA MARTINS, em virtude da impossibilidade de realização de 

audiência de custódia, haja vista que o Tribunal de Justiça, por meio da 

Portaria nº. 249/2020, suspendeu a realização de audiências, inclusive, 

com réu preso, bem como a nova redação do art. 311 do CPP, introduzida 

pela Lei nº. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi encaminhado ao Ministério 

Público para manifestação.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela não 

conversão da prisão em flagrante em preventiva da autuada KELLEN 

AUXILIADORA MARTINS devendo ser concedida liberdade provisória nos 

mesmos moldes do coautuado ANTONIO ALVES SOBRINHO (parecer 

anexado no sistema Apolo).

Decido.

A razão está com o Ministério Público.

Fazendo uma análise minuciosa, constato pela folha de antecedentes 

criminais da flagrada (sistema Apolo), que pende contra ela ação penal, 

com mandado de prisão em aberto, na qual foi denunciada perante este 

Juízo por Associação Para o Tráfico (Ação Penal ID. 605236), mas que 

ainda se encontra no nascedouro.

Face ao sistema acusatório, cada vez mais fortalecido no processo 

constitucional penal brasileiro, mormente com a lei denominada Pacote 

Anticrime, não há que se decretar a prisão de ofício.

Ante ao exposto, e, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO 

liberdade provisória a autuada KELLEN AUXILIADORA MARTINS.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA.

Ciência ao MPE.

Int.

Remetido o respectivo IP, arquive-se com as baixas e cautelas de praxe, 

juntando-se as cópias necessárias ao processo principal.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 22 de abril de 2020.

Moacir Rogério Tortato.

 Juiz de Direito.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012881-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. A. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012881-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIANA PIMENTA DE ASSIS, 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

JAIRO FERNANDO DUARTE DA SILVA VISTOS. Trata-se de medidas 

protetivas de urgência deferidas em favor da requerente nos termos da 

Lei n° 11.340/06. As medidas protetivas foram deferidas pelo prazo de 06 

(seis) meses, a contar da data de sua concessão, caso a requerente 

desejasse a sua manutenção, deveria comparecer a este Juízo no prazo 

de 05 (cinco) dias e fazer o requerimento para tal, sendo o seu silêncio 

entendido como renúncia tácita. A requerente por meio de sua defesa 

constituída requereu a manutenção das medidas protetivas, entretanto, 

observa-se que já transcorreram mais de 06 (seis) meses desde a sua 

concessão, bem como que a requerente deixou transcorrer o prazo para 

se manifestar acerca da continuidade das medidas protetivas, conforme 

desprende-se dos autos, configurando-se, assim, a renúncia tácita da 

requerente no prosseguimento do presente feito. Pelo exposto, indefiro o 

pedido da defesa da requerente (ID 31178914), homologo a renúncia 

tácita, REVOGO as medidas protetivas deferidas no presente feito e 

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Consigo, 

que em sendo o caso, diante de novas circunstâncias, a requerente 

poderá pleitear novamente a aplicação das medidas protetivas perante a 

Delegacia Competente. Comunique-se à Delegacia Especializada esta 

sentença, servindo esta como oficio. Trasladem-se as principais peças 

destes autos para o respectivo Inquérito Policial, se houver. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande - MT, 16 de abril de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009479-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009479-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO AUGUSTO COSTA 

REQUERIDO: MARLI MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Guarda c/c Antecipação de Tutela, movida por MAURO AUGUSTO COSTA 

em face de MARLI MOREIRA DA SILVA. Verifico que o Requerente, em 

razão de composição amigável entre as partes, pleiteia a desistência da 

ação (Id. 31117335). Por todo o exposto HOMOLOGO a desistência da 

ação, para que susta todos os efeitos legais, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Várzea Grande-MT, 16 de abril de 
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2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1004157-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

A. R. E. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO SILVA OAB - MT21891/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004157-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AMANDA RIBEIRO E SILVA, 

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

JOILSON DA SLVA VISTOS. Trata-se de medidas protetivas de urgência 

deferidas em favor da requerente, nos termos da Lei n° 11.340/2006. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público, corroborando com o relatório 

psicossocial, manifestou pela manutenção das medidas protetivas em 

favor da vítima. (ID. 22815896). Outrora, a requerente em contato com a 

Defensoria Pública, manifestou expressamente o desejo em continuar com 

as medidas protetivas de urgência. (ID. 25900428). Dessa forma, 

MANTENHO as medidas protetivas de urgência deferidas no presente 

feito, pelo prazo de 06 (seis) meses. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, no 

ato da intimação da(s) requerente(s), informa-la(s) que, ao fim do prazo 

de vigência, caso necessite de prorrogação das medidas protetivas, 

deverá comparecer a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias e fazer o 

requerimento para tal. O silêncio importará na renúncia tácita com a 

consequente revogação das medidas protetivas. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Trasladem-se as principais 

peças destes autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal, se 

houver. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 29 de Novembro de 2019. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

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: 1010598-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PAULINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010598-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TEREZA 

PAULINA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO 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: 

10/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 de abril 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: 1010600-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PAULINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010600-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TEREZA 

PAULINA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

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: 10/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 de abril 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: 1010601-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY JUNIOR MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010601-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

JUNIOR MARTINS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO 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 II Data: 

10/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 de abril 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: 1010603-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY JUNIOR MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010603-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDINEY 

JUNIOR MARTINS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR 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: 

10/06/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 18 de abril 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: 1010606-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010606-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

SANTOS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO 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 II Data: 10/06/2020 Hora: 16:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 18 de abril 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: 1002470-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002470-03.2020.8.11.0002 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) AUTOR: SILMARA ENORE 

DE MORAIS CORTEZ - MT19249/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, 19 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/04/2020 

09:10:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010585-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA FABIOLA MELO GOMES (REQUERENTE)

WELSON INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010585-13.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intima-se a parte 

autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos a cópia do comprovante de residência atualizado em 

nome próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 19 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/04/2020 

11:26:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009540-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSO MANOEL FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

Processo n. 1009540-71.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 21/05/2020 Hora: 14:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 19 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/04/2020 

11:58:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009540-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSO MANOEL FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

Processo n. 1009540-71.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 21/05/2020 Hora: 14:55 . VÁRZEA GRANDE, 19 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

19/04/2020 11:59:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006060-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006060-85.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: HERNANDES 

TEIXEIRA DE SOUZA - MT0015203A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

10/06/2020 Hora: 15:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 19 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/04/2020 

12:17:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006060-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006060-85.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REU: ANTONIO DE 

MORAES DOURADO NETO - PE0023255A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 10/06/2020 Hora: 15:55 . VÁRZEA GRANDE, 19 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

19/04/2020 12:18:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010610-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA GARBIN NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GARCIA PEREIRA EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1010610-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ERIKA GARBIN 

NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANNA DE MENDONCA 

POLO PASSIVO: LUIZ GARCIA PEREIRA EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 

de abril 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: 1010603-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY JUNIOR MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010603-34.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intima-se a Parte 

Autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar comprovante/extrato do nome negativo, retirado do balcão do 

órgão de restrição SERASA/SPC (CDLs) e SCPC (retirada nas 

Associações Comerciais), sob pena de indeferimento da inicial. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 20/04/2020 07:33:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010610-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA GARBIN NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GARCIA PEREIRA EIRELI (REU)

 

Processo n. 1010610-26.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: MARIANNA 

DE MENDONCA - MT8006-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 

Hora: 16:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VÁRZEA GRANDE, 

20 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/04/2020 08:31:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010616-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MONIK RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010616-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELEN MONIK 

RAMOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: EMPRESA 

GONTIJO DE TRANSPORTES 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: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

de abril 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: 1010623-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO CESAR ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1010623-25.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PABLO CESAR 

ROMERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA 

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 II Data: 10/06/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

de abril 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: 1010627-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE PATRICIA ACIBILIO DE FIGUEIREDO (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:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010627-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MONIQUE 

PATRICIA ACIBILIO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD 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: 10/06/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

de abril 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: 1010631-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010631-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WAGNER 

BENEDITO DE ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO 

DA SILVA RIBEIRO 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: 

10/06/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 20 de abril 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: 1010634-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEREIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010634-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIO PEREIRA 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO 

AZEVEDO ACHITI 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: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 
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de abril 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: 1010638-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS AMANCIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010638-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IZAIAS AMANCIO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA 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: 10/06/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1010640-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010640-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROZANGELA 

BARROS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA 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 Data: 10/06/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1010643-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MARCOS DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010643-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUAN MARCOS 

DA SILVA SALES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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 II Data: 10/06/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1010647-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO FREIRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010647-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIEGO 

APARECIDO FREIRE FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES 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: CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 20 de abril 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: 1010649-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FANIA ELKA PORFIRIA 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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010649-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FANIA ELKA 

PORFIRIA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1010651-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA NOBRE (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:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010651-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:APARECIDA 

PEREIRA NOBRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 15/06/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1010659-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDREISON ROSA NEUHAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010659-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

ANDREISON ROSA NEUHAUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 474 de 544



Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1010660-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY LARISSA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010660-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GISELY LARISSA 

DE SOUZA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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: 15/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de abril 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: 1000708-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS ELOY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1000708-49.2020.8.11.0002 Polo Ativo: 

Ed Carlos Eloy da Silva Polo Passivo: Movida Locação de Veículos S.A. 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado por 

ambas as partes na audiência de conciliação de ID 29099577, a fim de que 

comprovem os fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, 

devendo para tanto as partes trazerem as testemunhas independente de 

intimação, sob pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 01/07/2020, às 10h20min, que deverá ser dirigida 

pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1000714-56.2020.8.11.0002 Polo Ativo: 

Dione da Silva Gonçalves Polo Passivo: Pagseguro Internet LTDA Vistos 

etc. Intime-se a parte Reclamada para manifestar quanto aos documentos 

acostados na impugnação de ID 29261606 e seguintes, bem como informe 

de forma clara e precisa, quais os documentos que não foram 

apresentados e que precisam ser regularizados, para que o Reclamante 

apresente, especificando ainda se os documentos constantes nos autos 

suprem a referida necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias. Em análise 

dos autos, observo que não há elementos probantes suficientes para a 

solução do litígio oposto entre as partes, sendo imprescindível maior 

dilação probatória, a fim de que comprovem os fatos, bem como para oitiva 

das partes e testemunhas, no intuito de comprovar o negócio que originou 

o crédito recebido pela parte Requerente, bem como as exigências, para 

que este seja liberado, devendo para tanto as partes trazerem as 

testemunhas independente de intimação, sob pena de preclusão. DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24/06/2020, às 10h40min, 

que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95). 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017986-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017986-97.2019.8.11.0002 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: EDNÉIA 

SILVANA GONÇALVES - MT12320-N, LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - MT11997-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, 21 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 21/04/2020 09:44:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016783-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BATISTA BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-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))

 

Processo n. 1016783-03.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID 31380194, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 21 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 21/04/2020 

09:50:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020633-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH IZANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020633-65.2019.8.11.0002 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: 

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - MT15104-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, 21 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 21/04/2020 09:58:24
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010678-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA REGINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010678-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VITORIA REGINA 

DA SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO 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: 15/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 de abril 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: 1008441-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SOUZA MARQUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008441-66.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) TESTEMUNHA: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:25 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 21 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 21/04/2020 

12:27:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010687-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA OAB - MT20234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010687-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EUNICE ASSIS 

NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANI CRISTINA BRAGA 

MOREIRA 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: 15/06/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 de abril 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: 1010688-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COLETRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TISSALEIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DALMO HILARIO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010688-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEFFERSON 

COLETRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABENUR 

AMURAMI DE SIQUEIRA POLO PASSIVO: TISSALEIA LTDA - ME 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 Data: 15/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 de abril 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: 1010696-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010696-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE DA 

CONCEICAO COELHO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG, SCARLETT PATRICIA ZEILINGER 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 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: 15/06/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 

de abril 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: 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))

 

Processo n. 1001420-39.2020.8.11.0002 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: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o depósito realizado ID 31381523 , pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

22/04/2020 07:14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010623-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO CESAR ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo n. 1010623-25.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intima-se a parte 

autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos a cópia do comprovante de residência atualizado em 

nome próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 
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eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

07:23:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008314-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADINA MARIA DA SILVA (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))

 

Processo n. 1008314-31.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 16:40 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

07:29:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA ARAUJO (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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003779-59.2020.8.11.0002 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) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A, 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, 22 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

22/04/2020 08:02:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GOMES DA SILVA (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:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003748-39.2020.8.11.0002 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) REQUERIDO: JOAO 

THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ0062192A, 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, 22 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

22/04/2020 08:04:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003786-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GOMES DE SOUSA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003786-51.2020.8.11.0002 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) REQUERIDO: GIZA 

HELENA COELHO - SP166349-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, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

08:10:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004755-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONSTANCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004755-66.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 12:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 22/04/2020 08:22:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010660-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY LARISSA DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010660-52.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 Hora: 13:10 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

09:02:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MANOEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011365-84.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID 31398546, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

09:07:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010335-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010335-77.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - MT7818-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 08/06/2020 Hora: 15:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

09:17:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009268-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/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))

 

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: 

1009268-77.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 22/04/2020 

09:37:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FANIA ELKA PORFIRIA 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:

VIVO 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: 

1010649-23.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar 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 22/04/2020 09:45:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010649-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FANIA ELKA PORFIRIA 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:

VIVO 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: 

1010649-23.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar 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 22/04/2020 09:46:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010647-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO FREIRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1010647-53.2020.8.11.0002 INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 22/04/2020 09:57:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010631-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

1010631-02.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de atual de 

emissão, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 22/04/2020 10:08:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010601-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY JUNIOR MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010601-64.2020.8.11.0002 INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 22/04/2020 10:35:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010541-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BERNARDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1010541-91.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração subscrita por duas 

testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, bem como 

apresentar aos autos comprovante de residência atualizado e em nome 

próprio ou documento que comprove vinculo com a parte autora, sob pena 

de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 22/04/2020 11:09:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010688-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON COLETRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TISSALEIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DALMO HILARIO DA CRUZ (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: 

1010688-20.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar 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 22/04/2020 11:25:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010382-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL VITORIA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAQUEL VITORIA PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

 

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: 

1010382-51.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 22/04/2020 

11:59:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010713-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA KELLEN MARQUES DE PINHO (TESTEMUNHA)

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1010713-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CINTHIA KELLEN 

MARQUES DE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 10/06/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 22 de abril 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: 1010715-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIANY DE ALMEIDA BATISTA (REU)

 

PROCESSO n. 1010715-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BARBOSA E 

RAMOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS RAMOS 

BARBOSA POLO PASSIVO: THAIANY DE ALMEIDA BATISTA 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: 

10/06/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 22 de abril 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: 1010372-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA OAB - MT21881/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

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: 

1010372-07.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar 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 22/04/2020 12:13:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010341-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIS GRASEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010341-84.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 dias, colacionando aos autos comprovante de 

residência atualizado e em nome próprio ou documento que comprove 

vinculo com a parte autora. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 22/04/2020 12:25:29

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003513-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESIVALDO MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

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: 

1003513-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GESIVALDO MARCELINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Considerando que 

foi a parte requerida quem apresentou os documentos de ID's 29899224, 

298999230 e 29899234 e que a intimação publicada em 30/03/2020 foi 

para que a própria requerida se manifestasse, CHAMO O FEITO À ORDEM 

PARA DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS ID'S 

29899224, 298999230 E 29899234 NO PRAZO DE 05 DIAS. Após, com ou 

sem manifestação, retorne-me conclusos para sentença. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001544-22.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP0175513A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 Hora: 12:40 . VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

22/04/2020 15:30:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE OLIVEIRA UNTAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001544-22.2020.8.11.0002 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 intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN - MT10657-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 12:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 22/04/2020 

15:31:40

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018288-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

ADEMIR DA SILVA (EXECUTADO)

MADALENA MARIA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/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: 

1018288-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JORGE E SA ADVOGADOS E 

ASSOCIADOS EXECUTADO: WENDER LEMES DA SILVA, ADEMIR DA 

SILVA, MADALENA MARIA LEMES DA SILVA Vistos. Restou parcialmente 

frutífera a penhora de valores na importância de R$ 6.460,61, bem como, 

de veículos no Sistema RENAJUD, com anotações de restrições em 03 

(três) veículos de propriedade dos executados (ID 30571156). Por 

conseguinte, os Executados requereram análise da Exceção de 

Pré-Executividade do ID 30229666. Por se tratar de execução de título 

extrajudicial, diante da penhora realizada, DETERMINO o cumprimento 

integral da decisão proferida no ID 30571156. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Em face 

dos Executados residirem na Comarca de São José do Rio Claro-MT, 

AUTORIZO a realização da audiência com participação por 

videoconferência, devendo a Secretaria providenciar o necessário e, 

caso ainda não tenha retornado o atendimento presencial em virtude da 

pandemia, a solenidade pode ser realizada totalmente por 

videoconferencia, bastando haver o aceite de ambas as partes, cujo 

prazo fixo em 05 dias, valendo o silencio pela não aceitação da 

modalidade virtual. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012745-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (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: 

1012745-45.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/02/2020 Hora: 15:55 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:31:20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012745-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 
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com o n. 606273-3

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012206-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS BUENO PEIXOTO (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: 

1012206-79.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/02/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: NEIVA FATIMA CERQUEIRA DO ESPIRITO 

SANTO 16/12/2019 18:12:46

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012206-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS BUENO PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) autor(a) com o n. 

606277-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011807-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RODRIGUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 606280-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WALTEMAR VENTURA DE ALMEIDA DANTAS OAB - 731.863.251-53 

(REPRESENTANTE)

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 606283-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020900-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020900-37.2019.8.11.0002 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: 

PAULO FERNANDO SCHNEIDER - MT8117-O , para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 31422052, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

22 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 22/04/2020 16:37:16

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012482-13.2019.8.11.0002

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:

SEBASTIANA BATISTA PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) autor(a) com o n. 

606291-1 e do requerido com o n. 606294-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010748-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIKACYA JAMAYLLE DA SILVA ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010748-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIKACYA 

JAMAYLLE DA SILVA ANTUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX 

JUNIOR DUARTE GOMES POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA 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: 08/06/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 22 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016783-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 606326-8

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015412-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY SALVATIERRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 
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com o n. 606329-2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018766-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLAR ADAMS FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 606333-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010759-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDRA KRISTINA DA SILVA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010759-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AUDRA 

KRISTINA DA SILVA MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES, DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS 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: 10/06/2020 Hora: 16:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 22 de abril 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: 1002374-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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 DECISÃO Processo: 

1002374-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIRO DE JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte reclamada no id. 30699603 e pela 

parte reclamante no id. 30998594. A parte reclamante e reclamada 

requerem o acolhimento dos embargos, visando à correção da sentença 

proferida no id. 30240018, que aponta dois valores para indenização por 

dano moral, sendo R$ 8.000,00 e R$ 6.000,00. A parte reclamada ainda 

alega que a sentença apresenta omissão, sob alegação de que 

embargado realizou a contratação do serviço normalmente, conforme 

comprovado por telas sistêmicas trazidas em sua contestação, que não 

foram aceitas por este juízo, assim, a negativação ocorreu em razão de 

haver fatura pendente de pagamento, e, ainda, que não foram 

fundamentados os danos alegados, vez que nenhum abalo moral pode ser 

apenas presumido. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença, verifica-se a existencia 

apenas de contradição referente ao valor da indenização do dano moral. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as demais questões trazidas 

nos embargos, e na contestação da parte embargante/reclamada, foram 

analisadas na referida sentença, pois a parte não comprovou a 

contratação, trazendo apenas telas sistêmicas e relatório de chamadas, 

que não servem como prova da relação contratual entre as partes, porque 

não há participação da parte autora, tratando-se de prova unilateral. Em 

relação ao abalo moral, restou configurado pela negativação indevida do 

nome da parte embargante, cujo dano é in re ipsa, prescindindo de outras 

provas. Assim, não há reparo a ser feito na sentença embargada, com 

exceção do valor da indenização, sendo o correto o que constou na parte 

dispositiva da sentença, qual seja, R$ 6.000,00, pelo que corrijo a parte da 

sentença que está com erro, conforme texto abaixo: (...) Entendo que a 

utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (04/08/2016) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. (...) ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DAS DUAS PARTES E ACOLHO PARCIALMENTE os da 

parte reclamada e ACOLHO integralmente o da parte reclamante, 

corrigindo o erro constante da sentença, conforme o texto acima descrito, 

mantendo os seus demais termos. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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 DECISÃO Processo: 

1000676-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO VINICIOS SOARES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – id. 30706273, visando à correção da decisão 

proferida no id. 30577690, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença, verifica-se a inexistência 

do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que todas as 

questões trazidas nos embargos de declaração foram abordadas na 

sentença lançada no id. 30577690, pois as provas apresentadas pela 

reclamada foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas 

sistêmicas, e tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, 

não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em 

obscuridade, restando incólume a sentença. Considerando que o objeto 

dos presentes embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este 

Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter 

protelatório, incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no 

art. 1026, § 2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 
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Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017095-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY CRISTINA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (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 DECISÃO Processo: 

1017095-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILLY CRISTINA AMORIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no id. 30698842, visando à correção da 

sentença proferida no evento 30240335, sob o argumento de que a 

sentença apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas trazidas em sua contestação, que não foram aceitas por este 

Juízo, assim, a negativação ocorreu em razão da inadimplencia da parte 

embargada, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. Fundamento e Decido. De início, registro 

que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença 

lançado neste processo, verifica-se a inexistência do vício alegado. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas nos 

embargos, e na contestação, foram analisadas na referida sentença, pois 

a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas e 

relatório de chamadas, que não servem como prova da relação contratual 

entre as partes, porque não há participação da parte autora, tratando-se 

de prova unilateral. Em relação ao o abalo moral, restou configurado pela 

negativação indevida do nome da parte embargante, cujo dano é in re ipsa, 

prescindindo de outras provas. Assim, não há que se falar em omissão ou 

obscuridade, restando inalterada a sentença. Considerando que o objeto 

dos presentes embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este 

Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter 

protelatório, incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no 

art. 1026, § 2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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 DECISÃO Processo: 

1000535-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANGELINO DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 30758244, visando à correção da decisão proferida 

no id. 30587620, sob o argumento de que a sentença apresenta 

obscuridade, porquanto não considerou as provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença, verifica-se a inexistência 

do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que todas as 

questões trazidas nos embargos de declaração foram abordadas na 

sentença, pois as provas apresentadas pela reclamada foram 

devidamente analisadas, todavia, consistem em telas sistêmicas, e tais 

documentos são considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis a 

comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em obscuridade, 

restando incólume a sentença. Considerando que o objeto dos presentes 

embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este Juízo, os quais 

foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter protelatório, 

incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no art. 1026, § 

2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença 

como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 2% (dois 

por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001832-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 30813451, visando à correção da 

decisão proferida no id. 29789621, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos 

trazidos. Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença, pois as provas apresentadas pela 

reclamada foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas 

sistêmicas, e tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, 

não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em 

obscuridade, restando incólume a sentença. Considerando que o objeto 

dos presentes embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este 

Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter 

protelatório, incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no 

art. 1026, § 2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020414-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020414-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE LEMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 29793837, visando à correção da 

decisão proferida no id. 26426396, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta obscuridade e omissão, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa tampouco autenticou as inscrições nos órgãos 

de proteção ao crédito. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A 

embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos. 

Fundamento e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de 

embargos de declaração é complementar a decisão quando presente 

omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Em análise à objeção e o definido pela sentença, verifica-se a inexistência 

do vício alegado. Compulsando os autos, verifica-se que todas as 

questões trazidas nos embargos de declaração foram abordadas na 

sentença, pois as provas apresentadas pela reclamada foram 

devidamente analisadas, todavia, consistem em telas sistêmicas, e tais 

documentos são considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis a 

comprovar a contratação. Ademais, considerando a inversão do ônus da 

prova, compete à embargante impugnar a autenticidade dos documentos 

apresentados pela embargada. Assim, não há que se falar em 

obscuridade e omissão, restando incólume a sentença. ANTE O EXPOSTO, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS 

IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000381-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS SOARES BATISTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 29795256, visando à correção da 

decisão proferida no id. 29564363, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta obscuridade e omissão, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa tampouco autenticou as inscrições nos órgãos 

de proteção ao crédito. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A 

embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos 

e pleiteando a aplicação de multa. Fundamento e Decido. De início, registro 

que a finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença, pois as provas apresentadas pela 

reclamada foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas 

sistêmicas, e tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, 

não são hábeis a comprovar a contratação. Ademais, considerando a 

inversão do ônus da prova, compete à embargante impugnar a 

autenticidade dos documentos apresentados pela embargada. Assim, não 

há que se falar em obscuridade e omissão, restando incólume a sentença. 

Quanto à multa, considerando que o objeto dos presentes embargos é 

idêntico aos inúmeros interpostos perante este Juízo, os quais foram 

todos julgados improcedentes, é notório o caráter protelatório, incorrendo 

a conduta da embargante na hipótese prevista no art. 1026, § 2º, do CPC, 

razão pela qual defiro o pedido de id. 29795256. ANTE O EXPOSTO, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS 

IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi lançada, e 

CONDENO a embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa em favor da parte embargada, nos termos do 

art. 1026, § 2º, do CPC. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010634-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEREIRA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010634-54.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIO PEREIRA SANTANA REU: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, aduzindo a parte autora 

que há tempos contratou junto à requerida um plano de internet com o 

número móvel nº 65-99982-8161, que é utilizado para trabalho, mas os 

serviços foram suspensos sob a alegação de inadimplência quanto à 

fatura do mês de fevereiro/2020, afirmando que esta foi quitada antes 

mesmo do vencimento, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que a 

requerida promova o imediato RESTABELECIMENTO dos serviços de 

telefonia do nº 65-99982-8161, tudo no prazo máximo de 24 horas, 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 a fatura (id. 31387557) com vencimento 

17.02.2020 no valor de R$ 319,96 (trezentos e dezenove reais e noventa 

e seis centavos), o comprovante de pagamento (id. 31387558) pelo Banco 

Bradesco, o extrato da conta corrente (id. 31387559) com o débito do 

valor da fatura, bem como cópia do aplicativo VIVO (id. 31387560) 

demonstrando que a única fatura em aberto é a de fevereiro, 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 revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, DETERMINO O RESTABELECIMENTO DA LINHA nº 

65-99982-8161 de acordo com os SERVIÇOS CONTRATADOS, prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, 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 
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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: 1010687-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ASSIS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA OAB - MT20234/O (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: 

1010687-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EUNICE ASSIS NOGUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, aduzindo a parte 

autora que é proprietária de imóvel que estava locado ao Sr. VAGNER 

VIANA DA SILVA BERTCEMBROCK que restou inadimplente com faturas 

referente à energia (UC 6/2719774-8), e locando o imóvel novamente para 

o Sr. WENDELL JULIO SOUSA GOMES, a requerida se recusa a transferir 

a titularidade para o novo inquilino, sob alegação de necessária quitação 

das faturas em aberto, afirmando que o novo locador pagou a fatura do 

mês de janeiro (R$ 110,49 (cento e dez reais e quarenta e nove 

centavos), fevereiro não foi gerada fatura e a do mês de março no valor 

de R$ 712,63 (setecentos e doze reais e sessenta e três centavos), 

estando com o fornecimento suspenso, e tentando resolver 

administrativamente, não obteve êxito. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia de sua unidade consumidora, bem como efetive a 

transferência de titularidade para o novo inquilino, sob pena de multa diária 

a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que 

os fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto 

consta dos documentos juntados o IPTU do imóvel em nome da parte 

autora (id. 31407680), o contrato de locação com o primeiro inquilino com 

vigência de 07.02.2019 a 07.02.2020 (id. 31407681), o contrato de 

locação com o Sr. WENDELL (id. 31407683) com vigência de 21.11.2019 a 

21.05.2020, extrato de contas do sítio da requerida com as faturas em 

aberto (id. 31407684), quitada a do mês de janeiro/2020, conforme 

anunciado, a fatura do mês de março/2020 no valor mencionado (id. 

31407685), coadunando com as alegações da requerente, por ora, 

autorizando o deferimento liminar. Ilustrando sobre troca de titularidade, 

cita-se entendimento dos Tribunais quanto a débito de antigo 

morador/proprietário: RECURSO INOMINADO. AÇÃO D DESCONSTIUIÇÃO 

DE DÉBITO C/C PEDIDO D OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPABELECIMENTO 

DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS JUNTO À CONCESSONÁRIA RÉ DEVIDO AO CONSUMO DE 

ENERGIA USUFRUÍDO POR ANTIGO PROPRIETÁRIOQUE IMPEDIU O 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO PELA PROPRIETÁRIA. CONDUTA 

ILÍCITA POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE NÃO UTILIZOU O 

SERVIÇO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS 

DÉBITOS É DO CONSUMIDOR QUE USUFRUIU O SERVIÇO. MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA. ORDENADA A TROCA DE TITULARIDADE DAS FATURAS 

PARA O NOME DA AUTORA, DE OFÍCIO. (Recurso Cível nº 71004911053, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 25/07/2014). 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 6/2719774-8, bem 

como SUSPENDA a cobrança da fatura apontada 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 

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. Intimem-se. 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: 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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020655-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAIRMA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 
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Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020641-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020641-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO LEVINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002081-18.2020.8.11.0002. AUTOR: CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO 

REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018659-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018659-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSE TEODORO ASSUNCAO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Inconformado com a 

r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002047-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOANITA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 
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Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA FERREIRA DE ALMEIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003103-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA FERREIRA DE 

ALMEIDA SANTIAGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003508-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE ARRUDA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003508-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SONIA DE ARRUDA 

BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002014-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANGELINO DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-83.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARRA RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001139-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LETICIA MARRA RAMIRES 

REQUERIDO: JN VEICULOS LTDA Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002610-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS MATHEUS MARTINS 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020644-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRO DA SILVA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020644-94.2019.8.11.0002. INTERESSADO: NAYRO DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019093-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019093-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE DA CRUZ FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 
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de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACIR HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003720-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LACIR HENRIQUE DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THIAGO SELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002011-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE THIAGO SELINO 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LUIZA FERNANDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001051-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELIETE LUIZA FERNANDES DE 

ARRUDA REU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017478-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SAMUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017478-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICTOR SAMUEL DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002416-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ILDA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012261-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012261-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAQUIM ALVES DE MACEDO 

FILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016006-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MIGUEL ALVES (REQUERENTE)

CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016006-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON MIGUEL ALVES, 

CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018523-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEILANE AUXILIADORA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (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))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018523-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEILANE AUXILIADORA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018684-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

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 DECISÃO Processo: 

1018684-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA 

FERREIRA INVENTARIADO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. 

Intime-se a parte autora, para querendo manifestar-se acerca dos áudios 

juntados nas contrarrazões (ID 31320596 e 31320598). Por fim, tendo em 

conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020629-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1020629-28.2019.8.11.0002 Reclamante: Edivan Ramos da 

Silva Reclamada: Claro 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 crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 396,41 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um 

centavos), desconhecendo por completo a referida dívida. 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. Observo que a empresa requerida após a apresentação da 

impugnação pela parte requerente apresentou no ID 29527612, petição 

alegando que foi constatado ligação para o nº (65) 9264-3832, de 

titularidade de um possível vínculo de parentesco com a parte autora, 

contudo, não comprovou que realmente se trata de ligações efetuadas 

pela parte requerente, pois deixou de provar neste feito a contratação dos 

serviços de telefonia pela requente. 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 e faturas com 

suposta utilização dos serviços pelo consumidor, 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, 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 
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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 PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado 

no valor de R$ 396,41 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um 

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 

(05.08.2017). 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: 1001947-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1001947-88.2020.8.11.0002 Reclamante: Wesley Marinho da 

Silva Reclamado: Avon Cosméticos LTDA. 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. 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$ 148,52 (cento e quarenta e 

oito reais e cinquenta e dois centavos), desconhecendo por completo o 

débito, pois não firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito. A 

parte requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa cópia da ficha cadastral 

devidamente assinada no ID 29308408, bem como houve a juntada de 

telas do seu sistema que demonstram a compra de produtos, não havendo 

que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte Requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação, fato este que causaria 

a extinção do feito sem o julgamento do mérito, contudo, observo que 

houve a juntada de documentos que comprovam a relação jurídica entre a 

parte requerente e a empresa, motivo pelo qual passo a analisar o mérito. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 

autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as 

partes, conforme contrato no ID 29308408, com cópia do seu documento 

pessoal e, telas que demonstram a origem do débito, constatando assim 

que a negativação é legítima, tendo em vista que a parte autora não 

comprovou que nada deve a empresa requerida. 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, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. 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 relação 

jurídica. 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 relação jurídica, 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. 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. 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. 

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 
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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: 1013199-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVEIRA DE VARGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERIO DE BRITO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013199-25.2019.8.11.0002 Reclamante: Joel Silveira de 

Vargas Reclamado: Jose Roberio de Brito Souza - CPF: 003.963.261-02 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que as partes 

deixaram de requerer a dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a 

parte requerente obrigação de fazer para que a parte Requerida efetue a 

transferência do veículo e seja condenado ao pagamento de danos 

materiais e morais, visto que vendeu o veículo e até a presente data este 

não foi transferido, tendo, neste período, recebido multas que podem 

ensejar na perda do seu direito de dirigir. A parte requerida contesta a 

parte Requerente alegando que o veículo possuía débitos na data da 

aquisição, que deveriam ser pagos pela parte Requerente, contudo não 

foram. Afirma que a parte Requerente poderia ter efetivado a 

comunicação de venda, fato este que resolveria a lide. Por fim, aduz que 

inexiste motivo para indenizar, tanto em danos materiais, como morais. A 

parte Requerente impugna a contestação rebatendo todos os pontos da 

defesa, requerendo que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente 

procedentes. No contexto dos autos, constato que a parte Requerente 

vendeu o veículo para a parte Requerida em 2015, tendo entregue o 

Documento de Transferência devidamente assinado. Como se vê nos 

áudios juntados na Impugnação a Contestação, a parte Requerente 

solicitou diversas vezes à parte Requerida que lhe entregasse o recibo 

para que efetivasse a comunicação de venda, contudo esta se manteve 

inerte, bem como para quitar os débitos em aberto e efetivar a 

transferência do veículo. Em sua manifestação quanto aos áudios a parte 

Requerida afirmou que está sem condições financeiras para arcar com os 

débitos e que tem a intenção de realizar uma composição com a parte 

Requerente. No caso o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é 

expresso ao fixar que é obrigação do antigo proprietário comunicar a 

venda do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser responsável 

solidariamente pelas penalidades impostas. Friso ainda que houve um 

enorme lapso de prazo entre a venda (2015) e o ajuizamento desta ação 

(2019), para que fosse solicitado que a parte Requerida efetivasse a 

transferência do veículo. É incontroverso que a parte Requerente solicitou 

a parte Requerida o documento para efetivar a comunicação de venda e 

este se manteve inerte, entretanto inexiste qualquer comprovação de que 

tal solicitação vem sendo realizada desde o prazo fixado em lei, ou seja, 

30 dias após a venda. Assim entendo que a parte Requerente teve culpa 

concorrente no ato que considera lesivo, uma vez que era sua a 

obrigação de efetivar a comunicação de venda conforme disciplina o art. 

134 do CTB. Desta maneira, não há que se falar em condenação da parte 

Requerida em pagamento dos danos materiais para contratação do 

advogado para ajuizar a presente demanda, bem como indenização por 

danos morais. Por outro lado, é evidente que a parte Requerente tentou 

obter uma cópia autenticada do recibo de transferência, para que 

efetivasse a comunicação de venda, contudo a parte Requerida se 

manteve inerte. Assim, faz jus a condenação da obrigação de fazer para 

que seja registrada a comunicação de venda. Diante do atual momento, em 

razão da pandemia, determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT, 

para que este registre a comunicação de venda do veículo GM/S10, ano 

2000/2000, cor branca, RENAVAM 00739509004 e chassi 

9BG124AS0YC431574, vendido para JOSE ROBERIO DE BRITO SOUZA, 

CPF 003.963.261-02, em 30/01/2015. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de tutela 

concedida no ID 24232517 e determino a baixa da restrição de 

transferência, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

pretensão deduzida para determinar que seja expedido ofício ao 

DETRAN/MT, para que este registre a comunicação de venda do veículo 

GM/S10, ano 2000/2000, cor branca, RENAVAM 00739509004 e chassi 

9BG124AS0YC431574, vendido para JOSE ROBERIO DE BRITO SOUZA, 

CPF 003.963.261-02, em 30/01/2015. Restando improcedente os demais 

pedidos, conforme fundamentação exposta. 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. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020508-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020508-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Reinaldo dos 

Santos Reclamada: Calcard Administradora de Cartões de Crédito LTDA 

Reclamada: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados NPL I Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Das Preliminares 

As preliminares arguidas pelas Reclamadas não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz 

a parte requerente que efetivou o pagamento do débito que possuía junto 

a 1ª parte Requerida, CALCARD, por meio de um boleto enviado pela 2ª 

parte Requerida, Fundo de Investimento. Afirma que mesmo depois de 

quitado o boleto seu nome foi indevidamente mantido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim requer que seja declarado inexistente o débito, 

bem como condenadas a efetuar o pagamento de danos morais. A parte 

requerida Calcard Administradora de Cartões de Crédito LTDA alega em 

sede de contestação que não possui nenhuma relação com a 2ª 

Requerida, e que se esta recebeu qualquer valor em seu nome, tal acordo 

é inválido. Afirma que a negativação foi baixada, em razão do decurso do 

prazo de 05 anos. Inexistindo por consequência qualquer falha ou ilicitude 

da Ré, que justifique qualquer ato ilícito, capaz de ensejar danos morais. 

Deste modo, aduz que não há justo motivo para que a parte Requerente 

seja indenizada pelos danos morais. A parte requerida Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I alega em 

sede de contestação que a dívida demandada foi objeto da cessão pelo 

Banco Bradesco, não existindo qualquer relação com a dívida da 1ª parte 

Requerida. Assim, afirma que não cometeu qualquer ato ilícito. Deste 

modo, aduz que não há justo motivo para que a parte Requerente seja 

indenizada pelos danos morais. No presente caso, constato que embora a 

parte Requerente afirme que o débito pago foi da 1ª parte Requerida, por 

intermédio da 2ª parte Requerida, esta não trouxe qualquer comprovação 
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neste sentido. O comprovante de pagamento do ID 27673536, não possui 

qualquer comprovação de que se refere ao débito negativado pela 1ª 

Parte Requerida, assim não há como acolher que houve o pagamento do 

débito referente a negativação. Em que pese, haja a inversão do ônus da 

prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. 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. 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. 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: 1004485-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004485-42.2020.8.11.0002 Reclamante: Jhonne Pereira da 

Silva Reclamado: Banco Santander (Brasil) 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. 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$ 535,25 (quinhentos e trinta e 

cinco reais e vinte e cinco centavos), desconhecendo por completo o 

débito, tendo em vista ausência de relação jurídica com o banco requerido. 

A parte requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo colacionando à sua defesa áudio no ID 

30157296, em que a parte requerente solicita informações sobre o saldo 

do limite do cartão de crédito, bem como houve a juntada de faturas com 

utilização do cartão de crédito, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Ressalta-se que a parte Requerente deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, fato este que causaria a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito, contudo, observo que houve a juntada de 

documentos que comprovam a relação jurídica entre a parte requerente e 

a empresa, motivo pelo qual passo a analisar o mérito. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos 

que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, conforme áudio 

acostado à defesa, e faturas de utilização do cartão de crédito que 

demonstram a origem do débito, constatando assim que a negativação é 

legítima, tendo em vista que a parte autora não comprovou o pagamento 

das faturas do cartão de crédito. 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, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 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 relação jurídica. 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 relação 

jurídica, 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. 

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. 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. 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: 1003705-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003705-05.2020.8.11.0002 Reclamante: Alex Júnior de 

Arruda Reclamado: Banco Santander (Brasil) 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. 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$ 153,27 (cento e cinquenta e 

três reais e vinte e sete centavos), desconhecendo por completo o débito, 

tendo em vista ausência de relação jurídica com o banco requerido. A 

parte requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa contrato assinado 

digitalmente no ID 29938607, bem como houve a juntada de documentos 

pessoais da parte Requerente e faturas com utilização do cartão de 

crédito, não havendo que se falar em cobrança indevida. A parte 

requerente deixou de apresentar impugnação à contestação. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, bem como a 

sua efetiva contratação, comprovando assim que a negativação é legítima. 
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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, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. 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, desiste do prosseguimento da demanda. 

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. 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. Determino que o valor da causa seja retificado no bojo do cadastro 

do processo, para o valor de R$ 41.800,00, visto que no pedido a parte 

Requerente pleiteia indenização por danos morais a ser arbitrado por este 

juízo sem especificar o montante, buscando assim o equivalente ao teto 

dos juizados especiais equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, 

sendo este o benefício econômico perseguido.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. 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: 1000496-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000496-28.2020.8.11.0002 Reclamante: Aline Aparecida 

dos Santos Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que 

contratou os serviços de internet da parte Requerida e que este nunca 

funcionou em sua residência. Afirma que mesmo sem o funcionamento 

efetuou o pagamento de duas faturas. Alega também que a sua internet foi 

cancelada sem qualquer justificativa. Desta maneira, requer a restituição 

do valor pago e indenização por danos morais. A parte requerida alega em 

sede de contestação que a empresa nunca se negou a regularizar a falha 

na prestação de serviço, que na região da parte Requerida houve um 

problema devido ao rompimento de um cabo, fato que gerou a baixa 

qualidade narrada na inicial, bem como que o cancelamento de sua linha 

ocorreu por suspeita de fraude, onde a parte Requerente deixou de 

apresentar os documentos que comprovassem a contratação. Inexistindo 

por consequência qualquer falha ou ilicitude da Ré, que justifique qualquer 

ato ilícito, capaz de ensejar danos morais. Deste modo, aduz que não há 

justo motivo para que a parte Requerente seja indenizada pelos danos 

materiais e morais. A parte Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando todos os argumentos da defesa, bem como 

reiterou os pedidos iniciais. No presente caso, constato que embora a 

parte Requerente afirme que o serviço nunca funcionou, no áudio que 

juntou no ID 27832841, esta reconhece que a internet funcionava, contudo 

em baixa velocidade. Verifico ainda que a parte Requerente não 

comprovou que tentou reestabelecer os serviços depois de que estes 

foram suspensos diretamente junto à parte Requerida, havendo apenas 

áudios enviados, provavelmente, a um vendedor que comercializou os 

planos. Inexiste qualquer protocolo de atendimento registrado junto a parte 

Requerida, bem como inexiste qualquer outra reclamação formal quanto 

aos defeitos do serviço de internet. É possível ainda verificar no áudio de 

ID 27832841, que a parte Requerente obteve um desconto em sua fatura, 

devido a baixa qualidade da internet. Assim, resta evidente que a parte 

Requerente não comprovou que teve a perda do seu tempo útil para 

solucionar o fato, bem como obteve desconto logo que efetivou a 

reclamação da baixa qualidade da internet, e não apresentou qualquer 

reclamação quanto ao cancelamento dos serviços pela Requerida por 

suspeita de fraude. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. 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. 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. 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: 1017422-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DA SILVA RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANNE SANTI DE LIMA OAB - MT15435-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017422-21.2019.811.0002 Reclamante: Karine da Silva 

Rodrigues Reclamada: Movida Locação de Veículos S.A. Vistos etc. Deixo 
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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. Alega a parte Requerente que efetivou a 

locação de um veículo junto a parte Requerida e que este foi roubado. 

Afirma que devido ao roubo o contrato foi encerrado e foi cobrada pelo 

valor da franquia referente a roubo, furto ou PT, no importe de 6.000,00, 

entretanto o veículo foi achado no dia seguinte apenas danificado, motivo 

pelo qual entende que deveria ser cobrada apenas pela franquia de 

acidente no importe de R$ 2.000,00. Aduz que não conseguiu alcançar 

uma solução administrativa junto a parte Requerida, motivo pelo qual 

requer a retificação da cobrança e indenização por danos morais. A parte 

Requerida apresentou contestação, afirmando que a cobrança é devida, 

uma vez que foi devidamente pactuada. Alega que o veículo realmente foi 

localizado posteriormente a informação da parte Requerente quanto ao 

Roubo, e que os reparos realizados perfizeram mais de 9 mil reais, e a 

parte Requerente está sendo cobrada apenas do valor da franquia quanto 

ao roubo no importe de 6 mil reais. Assim, afirma que inexiste ilegalidade 

na cobrança, bem como requer a improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Requerente apresentou impugnação rechaçando os termos da 

contestação e reiterando a procedência dos pedidos iniciais. Conforme se 

constata dos autos é incontroverso que o veículo foi localizado e que este 

foi encaminhado para reparo, conforme fotos anexadas ao ID 29392317 e 

orçamento de ID 29392318. Assim não há dúvida de que o veículo, embora 

tenha sido roubado, não permaneceu nesta situação. Friso ainda que 

depois de localizado foi efetivada a avaliação do veículo e não foi 

considerada a perda total deste, sendo, portanto, passível de reparo os 

danos ocasionados pelos ladrões. Desta maneira, entendo que não se 

pode aplicar a cobrança de franquia contratada no importe de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), uma vez que não restou caracterizadas nenhuma das três 

condições para ensejar tal cobrança, ou seja, roubo, furto ou perda total. 

Por outro lado, vejo que no contrato há previsão para cobrança de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para casos de acidentes. Assim, entendo que 

como o veículo foi recuperado, a franquia que deveria ter sido cobrada 

era a de acidente e não a de roubo e furto. Diante do acima exposto se 

conclui que resta razão a parte Reclamante. No presente caso, houve 

falha na prestação do serviço da reclamada em não efetuar a cobrança 

da franquia correta, uma vez que o veículo foi recuperado. Melhor sorte 

não assiste à parte Reclamante quanto ao pedido por danos morais, já que 

os fatos em questão não causaram prejuízos efetivos para a parte 

Requerente, configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve a 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou notificações 

quanto a suposta dívida em aberto. Esclareço que não há nos autos 

nenhum protocolo de tentativa administrativa, mas tão somente a alegação 

de que ao tentar realizar transferência de plano foi impossibilitado em 

razão desta cobrança, assim não vislumbro que a parte Autora que teve 

perda do seu tempo útil para solução administrativa, pois sequer 

comprovou que tentou resolver o problema administrativamente e que a 

empresa tenha se recusado a resolvê-lo. Desta maneira incabível a 

condenação em danos morais, conforme entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE 

SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALOR 

ÍNFIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

cobrança de seguro prestamista é indevida quando inexistente provas de 

contratação por parte do consumidor, fato que enseja o dever de 

restituição. Embora reconhecida a cobrança indevida, tal fato, por si só, 

não é passível de indenização por danos morais, em razão da ausência de 

ofensa aos direitos de personalidade do consumidor, principalmente pelo 

fato de ter sido cobrado valor ínfimo, de R$ 10,40 (dez reais e quarenta 

centavos). Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102041520158110061/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).”. Desta maneira, entendo que 

deve ser cobrada apenas a franquia referente ao acidente, abatendo os 

valores já pagos. 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 inexistente a cobrança efetivada no valor de R$ 

4.087,60 (quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos), bem 

como reconhecer como devido pela parte Requerente o importe de R$ 

2.086,60 (dois mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos), o qual 

deverá ser abatido o valor já pago, restando obrigada a parte Requerente 

a efetuar o pagamento do saldo remanescente. 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. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000567-30.2020.8.11.0002 Reclamante: Sueli Bueno da 

Silva Reclamada: Magazine Luiza S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pelas partes não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito ase preliminares. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por danos morais, bem 

como a obrigação de fazer para a parte Requerida entregar a geladeira 

adquirida, sob o fundamento de que lhe foi informado o prazo de 02 dias 

para a entrega do produto, contudo este não havia sido entregue até a 

data do ajuizamento da ação. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que o produto adquirido pelo requerente foi entregue 

em 11.01.2020, bem como que esta foi informada no ato da venda que não 

possuía tal produto em estoque, motivo pelo qual só poderia ser entregue 

até o dia 11.01.2020. Assim, afirma que inexiste qualquer ato ilícito 

passível de indenização. A parte Requerente deixou de apresentar 

impugnação a contestação, motivo pelo qual não há qualquer 

questionamento quanto a efetiva entrega do produto. No contexto dos 

autos, verifico que apesar das alegações da parte requerente de que o 

produto seria entregue em até 02 dias, não há nos autos nenhum 

documento que corrobore tal argumento. Por outro lado, o próprio 

comprovante de compra, prevê um prazo mais extenso para entrega do 

produto. Assim, não há nos autos qualquer documento que comprove o 

prazo narrado na inicial, bem como inexiste controvérsia quanto a efetiva 

entrega do produto, tendo em vista que sequer há impugnação a 

contestação. Desta feita entendo que o produto foi devidamente entregue 

em prazo menor que 30 dias, inexistindo qualquer comprovação de que 

houve pactuação de entrega em menor prazo. Assim, embora haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, no entanto, apenas trouxe em sua inicial alegações e documentos 

que não comprovam sua fundamentação. Como a parte Requerente deixou 

de produzir prova que lhe competia, não resta dúvida que inexiste ato 

ilícito praticado pelas reclamadas. 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. 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. 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 
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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: 1003482-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003482-52.2020.8.11.0002 Reclamante: Jesse Silva Matos 

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. Das Preliminares As preliminares arguidas 

pela Reclamada não têm 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 no dia 10 ou 

11.12.2019, a empresa requerida efetuou o corte no fornecimento de 

energia de forma arbitrária, uma vez que as faturas se encontravam 

pagas, e que a fatura de Outubro e Dezembro de 2019 estava em debate 

no PROCON uma vez que o valor cobrado foi muito superior à média, 

motivo pelo qual alega que que sofreu transtornos que lhe geraram abalo 

moral, uma vez que teve o fornecimento de energia interrompido sem 

justificativa. A parte requerida contesta a parte Requerente alega que a 

suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora nº 

6/359845-5, ocorreu de forma legal, uma vez que a parte Requerente não 

efetivou o pagamento da fatura referente ao mês de Outubro de 2019. 

Deste modo alega que inexiste ato ilícito, bem como alega que a parte 

Requerida não comprovou os seus danos morais, motivo pelo qual requer 

a improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou impugnação 

a contestação rechaçando os argumentos de defesa e requerendo a 

procedência dos pedidos iniciais. Constata-se da contestação que a parte 

Requerida não trouxe nem sequer o histórico de consumo para que se 

pudesse realizar uma média do consumo da parte Requerente, a fim de se 

verificar se a cobrança de Outubro e Dezembro de 2019 estavam dentro 

da média. 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 ao pleno 

funcionamento do relógio da parte Requerente, em contrapartida à parte 

Requerente demonstrou que a cobrança efetivada foi maior do que a sua 

média anterior. Em se tratando de relação de consumo, existindo 

solicitação administrativa para solução de qualquer problema decorrente 

desta relação, deve a fornecedora atender o pedido do consumidor ou 

justificar devidamente a impossibilidade de fazê-lo. 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 solicitação de 

solução do problema administrativamente, é incumbência da empresa 

responsável demonstrar de forma incontestável o seu atendimento ou a 

incapacidade de fazê-lo, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

as solicitações foram atendidas, resta evidente a falha na prestação de 

serviços. 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 solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. 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 da 

nossa e. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTOCOLOS 

NÃO CONTESTADOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez concedido o benefício da gratuidade 

judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de 

demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo 

comprovação nos autos de que a parte recorrente possui condições de 

arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de 

pobreza invocada e acolhida. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. Concessionária de energia que impugnou os 

protocolos de atendimento indicados pelo consumidor na petição inicial. 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

757344920158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) (grifo nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude da suspensão da 

energia elétrica realizada. Assim reconhecida a ilegalidade da cobrança da 

fatura, entendo que assiste razão a parte Requerente, motivo pelo qual 

determino que a parte Requerida efetue o refaturamento das contas 

referentes aos meses de Outubro e Dezembro de 2019, pela média dos 

últimos doze meses. 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 e condeno a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 

(quatro 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 – 04.02.2020 – por se tratar 

de relação contratual, por fim, determino o refaturamento das faturas dos 

meses de Outubro e Dezembro de 2019, pela média dos últimos doze 

meses. 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 

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: 1012795-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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 SENTENÇA Processo: 

1012795-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LACENI CEZARIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no ID 28832978, visando à correção da 

sentença proferida no ID 28127533, sob o argumento de que a sentença 

apresenta omissão, pois não foi verificado que a inscrição discutida neste 

processo é antecedente à inscrição da FIDC IPANEMA VI e, assim, faz jus 

a parte autora ao pedido de dano moral. Os embargos foram interpostos 

no prazo legal. A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 

29642369, requerendo a manutenção da sentença. Fundamento e Decido. 

De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração 

é complementar a decisão quando presente omissão ou contradição de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença 

verifica-se que resta razão à parte embargante, assim, RECONHEÇO o 

erro material na sentença proferida no ID 28127533, pois foi considerada a 

data de 07/05/2016 da inscrição da FIDC IPANEMA VI, quando o correto é 

07/05/2018 e, portanto, a inscrição da empresa embargada - 

disponibilizada em 08/09/2017 é preexistente, devendo ser reconhecido o 

direito à indenização por dano moral, pelo que RETIFICO o ato decisório 

exarado equivocadamente, em relação ao pedido de dano moral, 

passando a constar corretamente da seguinte forma: “(...) Não há dúvida 

de que a conduta da requerida pode provocar 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, por um contrato que nunca realizou. 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. No contexto do 

presente feito, analisando o extrato juntado pela parte requerente, 

verifica-se que a inscrição realizada pela reclamada é preexistente, 

entretanto há uma inscrição posterior à discutida nestes autos, 

comandada pela empresa FIDC IPANEMA VI, no valor de R$ 423,96 

(quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), datada em 

07.05.2018, motivo pelo qual entendo que não deve ser aplicado o 

dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ, todavia deve ser 

considerada para efeito de fixação do valor da indenização, pois até a 

data da prolação desta sentença, não há comprovação da ilegitimidade 

desse apontamento. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos no de valor R$111,03 (cento e onze reais e três 

centavos), datada em 08.09.2017, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO 

do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em 

relação aos referidos débitos, e CONDENO A Reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (tres mil 

reais), corrigidos monetariamente desde a prolação da sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mes, contados do evento danoso 

(08/09/2017) até a data do efetivo pagamento, conforme fundamentação. 

Assim, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHE provimento 

corrigindo a omissão indicada, mantendo no mais a sentença embargada. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito
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SILVIO PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 SENTENÇA Processo: 

1018891-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILVIO PARANHOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no id. 29735991, visando à correção da 

sentença proferida no evento 29069622, sob o argumento de que a 

sentença apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas trazidas em sua contestação, que não foram aceitas por este 

Juízo, assim, a negativação ocorreu em razão da inadimplencia da parte 

embargada, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada impugnou os 

embargos de declaração. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença 

lançado neste processo, verifica-se a inexistência do vício alegado. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas nos 

embargos, e na contestação, foram analisadas na referida sentença, pois 

a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas e 

relatório de chamadas, que não servem como prova da relação contratual 

entre as partes, porque não há participação da parte autora, tratando-se 

de prova unilateral. Em relação ao o abalo moral, restou configurado pela 

negativação indevida do nome da parte embargante, cujo dano é in re ipsa, 

prescindindo de outras provas. Assim, não há que se falar em omissão ou 

obscuridade, restando inalterada a sentença. Considerando que o objeto 

dos presentes embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este 

Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter 

protelatório, incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no 

art. 1026, § 2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito
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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 SENTENÇA Processo: 

1018242-40.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MANOEL SEBASTIAO DE 

LIMA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto no id. 29773024, visando à correção da 

sentença proferida no evento 29184167, sob o argumento de que a 

sentença apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas trazidas em sua contestação, que não foram aceitas por este 

Juízo, assim, a negativação ocorreu em razão da inadimplencia da parte 

embargada, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada impugnou os 

embargos de declaração. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença 

lançado neste processo, verifica-se a inexistência do vício alegado. 
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Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas nos 

embargos, e na contestação, foram analisadas na referida sentença, pois 

a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas e 

relatório de chamadas, que não servem como prova da relação contratual 

entre as partes, porque não há participação da parte autora, tratando-se 

de prova unilateral. Em relação ao o abalo moral, restou configurado pela 

negativação indevida do nome da parte embargante, cujo dano é in re ipsa, 

prescindindo de outras provas. Assim, não há que se falar em omissão ou 

obscuridade, restando inalterada a sentença. Considerando que o objeto 

dos presentes embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este 

Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter 

protelatório, incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no 

art. 1026, § 2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018600-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-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 SENTENÇA Processo: 

1018600-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no id. 29705796, visando à correção da 

sentença proferida no evento 29003451, sob o argumento de que a 

sentença apresenta omissão, sob alegação de que embargado realizou a 

contratação do serviço normalmente, conforme comprovado por telas 

sistêmicas trazidas em sua contestação, que não foram aceitas por este 

Juízo, assim, a negativação ocorreu em razão da inadimplencia da parte 

embargada, e, ainda, que não foram fundamentados os danos alegados, 

vez que nenhum abalo moral pode ser apenas presumido. Os embargos 

foram interpostos no prazo legal. A parte embargada impugnou os 

embargos de declaração. Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença 

lançado neste processo, verifica-se a inexistência do vício alegado. 

Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões trazidas nos 

embargos, e na contestação, foram analisadas na referida sentença, pois 

a parte não comprovou a contratação, trazendo apenas telas sistêmicas e 

relatório de chamadas, que não servem como prova da relação contratual 

entre as partes, porque não há participação da parte autora, tratando-se 

de prova unilateral. Em relação ao o abalo moral, restou configurado pela 

negativação indevida do nome da parte embargante, cujo dano é in re ipsa, 

prescindindo de outras provas. Assim, não há que se falar em omissão ou 

obscuridade, restando inalterada a sentença. Considerando que o objeto 

dos presentes embargos é idêntico aos inúmeros interpostos perante este 

Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, é notório o caráter 

protelatório, incorrendo a conduta da embargante na hipótese prevista no 

art. 1026, § 2º, do CPC. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada, e CONDENO a embargante a pagar multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte 

embargada, nos termos do art. 1026, § 2º, do CPC. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016398-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016398-55.2019.8.11.0002 Reclamante: Gildete Ferreira 

Pardin - EIRELI - ME Reclamada: Salutar Alimentação e Serviços Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, ao 

protocolizar a sua defesa, tenha ventilado a necessidade de promover a 

oitiva da parte Autora, bem como, de testemunhas, revela-se tempestivo 

alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de 

eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que, em decorrência do 

inadimplemento de Notas Fiscais por parte da Reclamada, tornou-se 

credora da importância de R$ 27.719,88. A empresa Autora relatou que, 

não obstante tivesse tentado resolver a questão amigavelmente junto à 

Ré, não obteve sucesso, motivo pelo qual, ingressou com a demanda 

indenizatória (Ação de Cobrança). Em sede de contestação, a Reclamada 

esclareceu que as partes mantiveram relação comercial para entrega de 

mercadorias (período de setembro e outubro/2019), bem como, que 

àquelas que foram entregues tiveram o seu pagamento realizado. A Ré 

sustentou que não foram apresentadas provas de que as mercadorias 

cobradas foram fornecidas, nem mesmo contrato de prestação de 

serviços. Além disso, a Postulada alegou que os recibos anexos à inicial 

não possuem identificação do emissor ou assinatura do recebedor, bem 

como, que as assinaturas lançadas nos poucos recibos que possuem 

assinatura não foram lançadas por qualquer colaborador da empresa. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, registra-se que, após a apresentação 

da contestação, a Reclamante anexou à sua impugnação (Id. nº 

28823006) incontáveis documentos, desde notas fiscais, recibos, extratos 

bancários, e-mails e mensagens de WhatsApp, até arquivos de áudio 

correspondentes às conversas mantidas entre os representantes das 

empresas litigantes. Pois bem, embora não tenha acostado aos autos a 

sua procuração, o advogado que acompanhou a preposta da empresa Ré 

em sessão conciliatória (Id. nº 28434742) foi devidamente habilitado nos 

autos para fins de recebimento das intimações. Reza o Enunciado 77 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) que: “ENUNCIADO 77 – O 

advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para 

todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – 

Brasília-DF).”. (Destaquei). Em respeito ao princípio do contraditório, bem 

como, considerando a relevância dos documentos apresentados pela 

Postulante para o esclarecimento dos fatos, o julgamento foi convertido em 

diligência (Id. nº 29564367), justamente para possibilitar a Reclamada se 

insurgir contra as mencionadas provas. No entanto, não obstante tivesse 

sido devidamente intimada por seu advogado (o que pode ser facilmente 

atestado por intermédio de uma consulta junto à aba de expedientes no 

PJE), o fato é que a Reclamada deixou transcorrer in albis o prazo que lhe 

havia sido concedido. Independentemente da inércia da Reclamada, 

consigno que as provas complementares apresentadas pela Reclamante 

não podem ser ignoradas, pois, as mesmas detêm irrefutável importância 

para fins de auxiliar este juízo na busca pela verdade real. A fim de 

corroborar o entendimento supra, segue transcrito, por analogia, um 
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julgado contemplado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE 

INEXISTENTE. CÓPIA DA GRAVAÇÃO DO ATENDIMENTO TELEFÔNICO. 

PROVA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS 

APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO PROVIDO. A cópia da 

gravação telefônica que demonstra a existência de relação contratual 

entre as partes, apesar de ter sido juntada após a defesa, e antes da 

prolação da sentença, deve ser aceita em atenção à busca da verdade 

real, princípio norteador desta Justiça Especializada, sendo relevante 

registrar que a parte contrária teve a oportunidade de se manifestar sobre 

o referido documento. (...). Recurso da instituição financeira provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 374492120148110001/2015, 

Turma Recursal Única de MT, Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Julgado em 

25/08/2015).”. (Destaquei). Feitos os esclarecimentos que se faziam 

necessários, consigno que, após promover a análise de todas as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que o direito milita em favor das 

pretensões inaugurais. Primeiramente, convém registrar que o vínculo 

outrora firmado entre as partes resta incontroverso nos autos, pois, a 

própria Reclamada reconheceu tal fato em sua defesa. Ademais, com a 

devida vênia, não há como este juízo deixar de se pronunciar acerca da 

contestação protocolizada nos autos, pois, a referida manifestação não 

passa de um compêndio de alegações genéricas e o pior, totalmente 

desprovidas de alicerce documental. Embora a Reclamada tenha 

mencionado que todas as mercadorias “efetivamente entregues” tiveram 

os seus pagamentos devidamente cumpridos, o fato é que a mesma não 

se dignou em apresentar nos autos a cópia do famigerado “relatório 

financeiro extraído do sistema de controle da empresa”, o que, por si só, 

compromete a verossimilhança da tese defensiva. Outrossim, apesar de 

ter questionado a legitimidade das assinaturas exaradas nos recibos e 

notas fiscais anexos à peça vestibular (chegando inclusive a mencionar 

que as mercadorias ali relacionadas não foram entregues), entendo que 

tais argumentos não possuem nenhuma credibilidade, pois, a Reclamada 

não se prestou em fornecer ao juízo uma cópia da sua relação de 

funcionários (o que, convenhamos, não representa nenhuma dificuldade 

para qualquer empresa), ou seja, em tese, a prova passível de semear 

dúvidas no tocante aos argumentos iniciais. Desta feita, consigno não ser 

possível acolher o pedido de realização de “prova pericial” genericamente 

formulado na defesa. De suma relevância destacar que, da exegese do 

conteúdo do arquivo de áudio anexo ao Id. nº 288225656 (o qual, reitero, 

mesmo a Reclamada tenho sido devidamente intimada, não foi combatido) 

o representante da empresa Ré questionou a Autora sobre a possibilidade 

de fazer entregas no “Pronto-socorro” e na “Santa Casa”. Conforme pode 

ser visualizado nos recibos anexados aos autos (inicial e impugnação), as 

mercadorias fornecidas pela Reclamante foram entregues justamente nas 

localidades alhures mencionadas, o que apenas corrobora a exposição 

inaugural. Outro ponto que não pode ser ignorado reside no fato da 

Reclamante ter informado ao representante da Reclamada (Sr. Rafael) que 

a mesma não iria mais conseguir atender (até para não criar mais dívidas), 

pois, como os fornecedores não estavam sendo pagos, os mesmos 

deixaram de enviar as mercadorias. Além disso, no mesmo arquivo de 

áudio (Id. nº 28827080), a representante da empresa Autora informa que o 

valor das Notas Ficais “vencidas” já estava em R$ 30.680, o que, 

registra-se, igualmente não foi contestado pela Reclamada. Por fim, tenho 

que o arquivo de áudio vinculado ao Id. nº 28829402 (igualmente não 

refutado pela Reclamada) demonstrou claramente que a Postulada não 

honrou os pagamentos que se faziam necessários, tanto é que o 

representante da Ré tentou justificar o inadimplemento em razão da 

empresa não ter recebido do Estado (o que já perdurava 05 meses), bem 

como, que apesar de estarem comprando de outro fornecedor, este 

também não estava recebendo quaisquer valores. Dispõe o artigo 186 do 

Código Civil que: “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.”. Concatenando o dispositivo 

legal acima à presente demanda, bem como, restando incontroverso nos 

autos o vínculo existente entre as partes, o fato de a Reclamante ter 

comprovado o fornecimento de várias mercadorias à Reclamada e ainda, 

não tendo sido anexada à contestação absolutamente nenhuma prova no 

intuito de demonstrar que as Notas Fiscais nº 5942 (R$ 4.820,17), nº 5947 

(R$ 3.259,77), nº 5973 (R$ 3.860,79), nº 5993 (R$ 5.982,80), nº 6007 (R$ 

5.121,66) e nº 6034 (R$ 4.674,69) foram realmente pagas, não tenho 

nenhuma dúvida de que a Demandada incorreu na prática de um 

reprovável ato ilícito em detrimento da Reclamante. Destarte, com respaldo 

nas considerações supracitadas, bem como, com supedâneo no artigo 

927 do Código Civil, entendo que a Reclamada deve ser compelida em 

honrar o adimplemento da importância total de R$ 27.719,88 (vinte e sete 

mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), bem como, 

que cada uma das notas fiscais inadimplidas deverá ser atualizada 

individualmente (até mesmo para evitar eventual divergência, se 

comparado aos cálculos que instruíram a inicial). Por derradeiro, visando 

amparar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo colacionada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES - 

ALEGAÇÃO, PELO RÉU, DE PAGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO QUE COMPROVE O ALUDIDO PAGAMENTO - ÔNUS DA 

PROVA - RÉU - ARTIGO 333, II, DO CPC/73 - CHEQUES EM MÃOS DO 

CREDOR - PRESUNÇÃO DE NÃO PAGAMENTO. Incumbe à parte ré o ônus 

de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, consoante regra do art. 333, II, do CPC/73, a tanto não 

bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta. (...). 

Não se há de falar em satisfação da obrigação se não há nos autos 

qualquer documento que comprove o pagamento da dívida representada 

pelos cheques objeto da ação de cobrança. (TJ-MG - AC: 

10137100020759001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação para CONDENAR a Reclamada ao pagamento dos 

valores de R$ 4.820,17 (NF nº 5942); R$ 3.259,77 (NF nº 5947); R$ 

3.860,79 (NF nº 5973); R$ 5.982,80 (NF nº 5993); R$ 5.121,66 (NF nº 

6007) e R$ 4.674,69 (NF nº 6034) em favor da Reclamante, os quais 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado 

a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data 

correspondente à emissão de cada uma das Notas Fiscais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda 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: 1017904-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERLITA TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

1017904-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ESTERLITA TOME 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 29681873, visando à correção da sentença proferida 
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no id. 29543201 – 21.02.2020 -, sob o argumento de que a sentença 

vindicada contém contradição e omissão, porquanto os autos em que a 

sentença se embasa para declarar a litispendência já estava extinto pelo 

outro Juízo, devendo o feito seguir seu curso. A parte embargada nada 

manifestou. Os embargos foram interpostos no prazo legal. Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. No caso, verifico 

que de fato ocorreu o vício alegado no presente feito, pois os autos de nº 

1017971-31.2019.8.11.0002 que tramitavam na 4ª Vara Cível de Várzea 

Grande foi extinto por litispendência com este processo antes da 

sentença objurgada, conforme se verifica no id. 27178538 – 10.12.2019 -, 

com trânsito em julgado (id. 30890976). Desta feita, RECONHEÇO a 

ocorrência da contradição no decisum lançado no id. 29543201, eis que 

não há motivo para sentença nos termos em que lançada, e, ainda, dar 

andamento ao feito. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, mormente quanto à 

controvérsia em relação ao período que a parte autora ficou sem energia, 

motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 19/06/2020, 

às 12h30min, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz (a) Leigo (a) (Art. 37 da 

Lei 9.099/95). INTIMEM-SE as partes para comparecerem e trazer as 

testemunhas sob pena de preclusão. Assim, CONHEÇO os embargos de 

declaração e DOU-LHE provimento corrigindo a contradição indicada. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000615-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIAMAR DE JESUS FERREIRA 

LIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o pagamento direto em 

conta corrente. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo 

instrumento procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002030-07.2020.8.11.0002. AUTOR: ARILTON BELEM DE AGUIAR REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o pagamento direto em conta corrente. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório com 

poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006257-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT13952-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006257-40.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA 

SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EVELIN 

DAYANE PEDROSO BELIZARIO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o 

pagamento direto em conta corrente.. Indefiro o pedido de suspensão do 

processo até final pagamento, porquanto incompatível com o princípio da 

celeridade do Juizado Especial e, ademais não há há prejuízo para a parte 

exequente a extinção do processo, pois em caso de inadimplencia do 

acordo bastará dar cumprimento a sentença que o homologou. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009832-90.2019.8.11.0002

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:

LEILSON VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009832-90.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 
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MATA EXECUTADO: LEILSON VENTURA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial, cujo débito consiste em taxas e despesas 

condominiais do período de 12/05/2018 à 12/08/2019. A parte executada 

opôs embargos à execução (ID 25316490), alegando, em suma, 

incompetência do Juizado Especial em face de estar no polo ativo Pessoa 

Jurídica que não é de pequeno porte e necessidade de perícia contábil, 

bem como, falta de título de obrigação certa, líquida e exigível e excesso 

de execução. Aduz a embargante que no valor executado (R$ 25.312,05) 

está incluso indevidamente honorários de 20% e valores referente a 

acordo que foi pago no processo 0016394-69.2018.811.0002. Juntou 

cálculo da dívida que resultou em R$ 10.252,71, requerendo a exclusão 

dos referidos valores cobrados indevidamente e parcelamento da dívida. 

A parte exequente se manifestou no id. 27993489, refutando os 

argumentos da executada e requerendo o prosseguimento da execução. 

Informou que a executada não efetuou pagamento de nenhuma das 

parcelas pactuadas no acordo formalizado, referente aos débitos dos 

meses de abril de 2017 à abril de 2018. Fundamento. Decido. Inicialmente 

destaco que o artigo 784, X do CPC dispõe que as taxas de condomínio 

são título executivo extrajudicial: “Art. 784. São títulos executivos 

extrajudiciais: [...] X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou 

extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção 

ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente 

comprovadas. No que se refere a competência para processamento, no 

presente caso, o objeto da execução é a cobrança de taxas de 

condomínio, portanto, o juizado especial é competente para julgar a 

presente demanda, eis que trata-se de umas das hipóteses enumeradas 

no art. 275, inc. II, item b, do CPC, nos termos do artigo 3º, inc. II da lei 

9.099/95. Denota-se dos autos que os valores estão devidamente 

apresentados em planilha, contendo descrição pormenorizada do débito, 

portanto, a prova técnica de perícia contábil é desnecessária. Quanto aos 

valores cobrados referente a acordo formalizado entre as partes, de 

débitos de abril de 2017 a abril de 2018, apesar da irresignação da 

executada, esta não comprova o pagamento das parcelas. Vale Ressaltar, 

que o processo n. 0016.394-69.2018.811.0002 (projudi), foi extinto pela 

desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII do NCPC, e não foi 

declarada a quitação da dívida, deste modo, incumbe a executada provar 

a quitação do débito. Quanto aos honorários advocatícios, não obstante 

estarem previstos no art. 18.1 do Regimento Interno do Condomínio, são 

incabíveis em sede de Juizados Especiais, conforme artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Portanto, assiste razão à executada, devendo tais valores 

ser reduzidos da execução. Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à 

execução do id. 25316490 para reconhecer excesso de execução tão 

somente em relação aos honorários advocatícios pleiteados pela 

exequente. INDEFIRO pedido de parcelamento da dívida, eis que a 

executada não comprovou pagamento de 30% do valor da dívida, bem 

como, em face do pedido ser incompatível com oposição de Embargos à 

Execução (artigo 916 do CPC). Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se a exequente para 

manifestar no prosseguimento do feito, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017862-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017862-17.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Trata-se de execução de título 

extrajudicial, cujo débito consiste em taxas e despesas condominiais do 

período de 09/2018 à 05/2019 e o mês de outubro/2019 A parte executada 

apresentou depósito judicial em garantia (id. 29734358) e opôs embargos 

à execução (id. 30808105), aduzindo, em síntese, inexigibilidade da dívida. 

Decido. A parte executada alega que vendeu o imóvel e notificou o 

promitente comprador sobre a disponibilidade para entrega em abril/2017, 

sendo-lhe inexigíveis as taxas condominiais a partir de então, pois o imóvel 

não foi entregue por culpa exclusiva da cliente ao deixar deliberadamente 

de quitar todas as parcelas contratadas, apontando ainda Termo de 

Compromisso junto ao Ministério Público onde ficou assentado que os 

débitos posteriores à notificação suscitada seriam de responsabilidade do 

consumidor. Sobre o assunto este Juízo já decidiu em outros processos 

(8017050-84.2018.811.0002 - 8035582-77.2016.811.0002 - Projudi) e a 

Turma Recursal vem tendo o mesmo entendimento de que não é a data do 

contrato de promessa de compra e venda e nem a data da notificação que 

define a responsabilidade da Construtora pelo pagamento das taxas de 

condomínio, e sim a entrega definitiva das chaves que caracteriza a 

imissão na posse do adquirente, o que se realizou em 19/06/2019 sendo a 

partir daí, isenta a construtora da obrigação pelos pagamentos. 

Compulsando os autos verifica-se que o título exequendo refere-se às 

taxas condominiais de setembro/2018 a maio/2019 e outubro/2019. Deste 

modo, a incorporadora MRV é parte legítima a figurar na presente ação, e 

responsável pela cota condominial de setembro/2018 a maio/19, porquanto 

tal dívida possui natureza propter rem, vinculando a obrigação à 

titularidade e posse do imóvel, conforme artigo 1.345, do CC, sendo este o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE 

PELO PAGAMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS EM CASO DE INEXISTÊNCIA 

DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

(Tema: 886) EMENTA [...] 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se 

as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento 

das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra 

e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela 

imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do 

condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e 

venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de 

condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o 

promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso 

concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se 

imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, 

afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder 

por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi 

exercida pelo promissário comprador. [...] (REsp 1345331 RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 

20/04/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. 

NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA. PRECEDENTES. 1. Consoante decidido 

pela Segunda Seção, no julgamento do EREsp nº 489.647-RJ, de minha 

relatoria, em 25/11/2009, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das 

chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a 

obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais". 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 535.078/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, 

DJe 05/09/2014). Quanto ao valor concernente à despesa de 

outubro/2019, como a entrega das chaves – fato definidor da 

responsabilidade pelo pagamento da taxa – se deu em 19/06/2019, deve 

então ser excluído o valor em cobrança do embargante, assim como os 

honorários advocatícios, que, não obstante estarem previstos no art. 18.1 

do Regimento Interno do Condomínio, são incabíveis em sede de Juizados 

Especiais, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95, devendo também 

ser reduzidos da execução. Por conseguinte, o pagamento de somente 

30% das despesas ordinárias do condomínio a cargo da construtora 

referente às unidades não comercializadas, previsto na cláusula 32 da 

Convenção do Condomínio, está em dissonância com o art. 1.315 do 

Código Civil: Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua 

parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, 

e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se 

iguais as partes ideais dos condôminos. Resta claro no referido artigo que 

é vedada disparidade de tratamento aos condôminos, no que se trata das 

despesas do condomínio, coadunando com o princípio constitucional da 

igualdade previsto no artigo 5º da CF, que aplicado à espécie, exige que 

os custos devam ser distribuídos igualmente, sendo que o critério de 

fixação de 30% do valor da taxa para a construtora e 100% para os 

demais condôminos mostra-se nitidamente desigual, fazendo recair ônus 
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que cabe a cada unidade sobre os ombros de quem já se imitiu na posse 

em benefício da incorporadora, o que não deve prevalecer. Na esteira do 

entendimento, ilustra-se com a jurisprudência de caso análogo: 

CONDOMÍNIO. DESPESAS. COBRANÇA. Ação julgada parcialmente 

procedente. Desconto de 30% das despesas condominiais para unidades 

não comercializadas ou que estejam na posse da construtora. Disposição 

abusiva. Incidência, ademais, do art. 122 do CC. Nulidade reconhecida. 

Precedentes jurisprudenciais. Dever de cada condômino de pagar sua 

quota-parte e sem qualquer desconto. Necessidade de observância de 

isonomia entre os condôminos, independente de sua condição pessoal. 

Recurso provido. Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal, a 

cláusula que estabelece redução de 30% da taxa condominial, em favor 

da construtora, para as unidades autônomas não comercializadas ou que 

estejam em sua posse, deve ser considerada abusiva e nula de pleno 

direito, observando-se, ainda, que sujeita uma parte ao arbítrio da outra 

(art. 122 do CC). (TJ-SP - Apelação APL 10201599320148260506 SP 

1020159-93.2014.8.26.0506 publicação: 07/07/2016). Desta forma, 

DECLARO a nulidade do artigo 32 da Convenção do Condomínio, como 

pugnado, devendo a construtora, em igualdade com os demais 

condôminos, pagar na integralidade a taxa de condomínio. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os embargos, para reconhecer excesso de execução tão 

somente em relação à taxa referente ao mês de outubro/2019 (R$ 81,60) e 

honorários advocatícios (R$ 585,80) pleiteados pela exequente. 

Transitada em julgado, proceda-se a liberação do valor depositado para a 

parte exequente no valor de R$ 2.888,14, restituindo-se o valor restante 

(R$ 667,40) para a MRV. Expeça-se os competentes alvarás e, em 

seguida, proceda-se o arquivamento do processo. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013020-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANE KAROLINA DE SOUZA POTH (EXECUTADO)

PEDRO THALES POTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013020-91.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: AMANDA CRISTINA DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: ANE KAROLINA DE SOUZA POTH, PEDRO 

THALES POTH Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial, 

cujo débito consiste em mensalidade escolar do período de março/2019, 

no valor de R$ 400,00 que atualmente perfaz a quantia de R$ 822,22. A 

parte executada apresentou embargos à execução (ID 29723434) 

alegando, em síntese, nulidade de citação, eis que a carta de citação não 

foi assinada pelos próprios executados; inexigibilidade da dívida, em face 

de encerramento contratual com suspensão das atividades escolares 

previamente avisado e excesso de execução. Apresentou cálculo do 

valor da dívida que resultou em R$ 455,26. Decido. Em que pese a 

alegação da executada de ausência de citação, o comparecimento 

espontâneo do executado nos autos supre a falta ou vício de citação, 

conforme dispõe o artigo 239 § 1º do CPC. Aduz a embargante que 

suspendeu a prestação dos serviços contratados com aviso prévio à 

Escola embargada, todavia, não comprovou suas alegações, não juntou 

qualquer documento que de comunicação ou solicitação de transferência 

do aluno, ou, comprovante de matrícula em outra escola. Após análise do 

cálculo apresentado pela parte executada (ID 29723434), verifico que 

encontra-se incorreto, eis que acresceu multa de 2% sobre o valor da 

mensalidade (R$ 400,00), desconsiderando o contrato que estabelece 

multa de 2% ao mês de atraso. Quanto ao cálculo apresentado pela 

exequente (ID 31308500), também verifico que encontra-se incorreto, pois 

acresceu ao valor da dívida as quantias de R$ 416,43 e R$ 9.49, ambos 

referentes a cobrança de multa. Pois bem, o contrato estabelece que o 

valor devido (R$ 400,00) será acrescido de multa de 2% ao mês e juros de 

0,033% por dia de atraso. Considerando que a parcela executada 

refere-se ao mês de março de 2019, conclui-se que em 30/03/2020 a 

dívida encontra-se com 1 (um) ano de atraso, que corresponde a 12 

(doze) meses. Assim, a multa de 2% ao mês, encontra-se em 24% e os 

juros de 0,033% ao dia, multiplicado por 365 dias, resulta em 12% ao ano. 

Corrigindo o valor da mensalidade (R$ 400,00) nos comandos acima 

indicados, resultou a dívida em R$ 583,02, conforme cálculo abaixo: Dados 

básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 

400,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata 

die. Período da correção 5/3/2019 a 30/3/2020 Taxa de juros (%) 12 % 

a.a. simples Período dos juros 5/3/2019 a 30/3/2020 Multa (%) 24 % Dados 

calculados Fator de correção do período 391 dias 1,039928 Percentual 

correspondente 391 dias 3,992755 % Valor corrigido para 30/3/2020 (=) 

R$ 415,97 Juros(391 dias-13,03333%) (+) R$ 54,21 Multa (24%) (+) R$ 

112,84 Sub Total (=) R$ 583,02 Valor total (=) R$ 583,02 Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos à execução 

do ID 29723434, somente para RECONHECER EXCESSO de execução e 

estabelecer a dívida no montante de R$ 583,02 (quinhentos e oitenta e três 

reais e dois centavos) e DETERMINO o prosseguimento da execução. 

Intime-se a executada para comprovar o pagamento da dívida, no prazo de 

05 dias, sob pena execução forçada por meio de penhora on-line. 

Decorrido prazo recursal, não havendo pagamento, voltem os autos 

conclusos para penhora de valores. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-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 n. 1003980-51.2020.8.11.0002 Reclamante: Daniel de Arruda 

Reclamada: VIVO 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. Da 

Preliminar – Indeferimento da Inicial – Falta Extrato A parte Reclamada 

alega em sede de preliminar que a parte Reclamante não apresentou os 

documentos indispensáveis para a propositura da inicial, ou seja, o extrato 

do SPC/SERASA emitido de forma física. Em análise da inicial constato que 

a parte Requerente apresentou o comprovante emitido por meio de 

consulta ao site do Serasa Experian, conforme ID 28945386, sendo este 

válido, assim rejeito a preliminar. Da Preliminar Interesse de Agir A parte 

Requerida alega preliminarmente que a parte Requerente não possui 

interesse de agir. Os fatos expostos na preliminar se confundem com o 

mérito. Assim deixo para analisa-los em conjunto. 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 débitos nos valores de 

R$ 384,94 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 

centavos) e R$ 377,98 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e oito 

centavos), desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de 

uma cobrança indevida. 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, supostas faturas 

e relatórios de chamadas, quais não se revestem de imprescindibilidade 
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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 

supostas faturas, 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$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

nos valores de R$ 384,94 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e 

quatro centavos) e de R$ 377,98 (trezentos e setenta e sete reais e 

noventa e oito centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 

(sete 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 (19.04.2018). 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: 1004471-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOMINGAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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 1004471-58.2020.8.11.0002 Reclamante: Eva Domingas de 

Oliveira 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 de Prescrição A parte 

Requerida alega ainda em sede de preliminar que ocorreu a prescrição 

dos fatos anteriores a 3 (três) anos, conforme disposto no art. 206, §3º, 

IV e V do Código Civil, todavia em sede de relação de consumo a 

prescrição ocorre em 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim rejeito a preliminar. Da Preliminar 

– Indeferimento da Inicial – Falta Extrato A parte Reclamada alega em sede 

de preliminar que a parte Reclamante não apresentou os documentos 

indispensáveis para a propositura da inicial, ou seja, o extrato do 

SPC/SERASA emitido de forma física. Em análise da inicial constato que a 

parte Requerente apresentou o comprovante conforme ID 29083718, 

sendo este válido, assim rejeito a preliminar. Da preliminar - Da Ausência 

Comprovante Residência em nome próprio A parte Requerida alega que a 

ação deve ser indeferida, uma vez que a parte Requerente apresentou 

comprovante de residência em nome de terceiro, sem relação com a lide. 

Entretanto, em verificação ao comprovante de residência acostado no ID 

29083719, denoto que este foi juntado em conjunto com declaração de 

residência devidamente assinada pela parte Requerente e em conjunto 

com os documentos pessoais do titular da fatura. Assim, entendo que 

caberia a parte Requerida comprovar que a declaração é falsa e que a 

parte Requerente não reside no referido endereço. Desta forma rejeito a 

preliminar. Da Preliminar – Inépcia da Inicial – Falta Documentos 

comprobatórios A parte Reclamada alega em sede de preliminar que a 

parte Reclamante não apresentou os documentos indispensáveis para a 

propositura da inicial, que comprovassem os fatos narrados. Em análise 

da inicial constato que os documentos que corroboram os fatos, foram 

devidamente acostados, assim 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$ 40,86 (quarenta reais e oitenta e seis centavos), 
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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 

1520658-4, 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 

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$ 2.000,00 (dois 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$ 2.000,00 

(dois 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 – 24.09.2016 – 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: 1004348-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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.º 1004348-60.2020.8.11.0002 Reclamante: Tatiane Cristina de 

Lima Silva Reclamado: Telefônica Brasil 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. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito todas 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 negativado, com relação ao débito no 

valor de R$ 172,51 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e um 

centavos), desconhecendo por completo o débito e que não recebeu 

notificação extrajudicial quanto aos fatos. A parte requerida contesta a 

parte autora asseverando que o débito ensejador da negativação é 

legítimo colacionando à sua defesa contrato no ID 30514007 e relatório de 

chamadas, deste modo a parte requerida alega que o débito é devido em 

razão do inadimplemento das faturas, sendo, portanto, legítima a 

negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim 

requer a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja 

condenada ao pagamento do débito em aberto no valor de R$ 172,51 

(cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos). A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação genericamente 

alegando que não há nos autos comprovação da relação jurídica entre as 

partes. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou 

aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as 
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partes, bem como a origem do débito questionado e como a parte 

requerente não apresentou os comprovantes de pagamentos das faturas, 

referente a utilização dos serviços junto a empresa reclamada, resta 

evidente que a negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 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. Assim, tem-se por devidos os valores 

apontados pela parte requerida lançados no pedido contraposto no valor 

de R$ 172,51 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), 

conforme apresentado na contestação, restando deferido o pedido em 

questão. 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, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 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 relação jurídica. 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 relação jurídica, 

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. 

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. 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. Diante da 

fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e 

condeno a parte requerente no valor postulado a este título no valor de R$ 

172,51 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), que 

deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios 

desde o vencimento do título. 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: 1002983-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002983-68.2020.8.11.0002 Reclamante: Graziella 

Albuquerque Reclamada: Boa Vista Serviços S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Da Preliminar Em análise a preliminar, entendo que esta 

se confunde com o mérito, razão pela qual passo a analisa-la em conjunto. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por danos morais, sob o 

fundamento de que seu nome foi inserido no órgão de proteção ao crédito 

(SCPC), sem que houvesse notificação quanto a inclusão no referido 

cadastro, o que lhe causou imensos prejuízos. A parte requerida contesta 

a parte Requerente afirmando que não possui responsabilidade quanto a 

publicidade da inscrição em seu nome no valor de R$ 34,57 (trinta e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos), pois se trata de um protesto realizado 

no cartório de registro de Várzea Grande/MT, portanto, apenas publicou 

informação que goza de fé pública e domínio público, não há de se falar na 

necessidade de comunicação prévia do consumidor, afastando-se, em 

casos como o presente, o dever do art. 43, §2º do CDC, assim, não há 

que se falar em falta de notificação, tendo sido demonstrado por esta o 

cumprimento do disposto no artigo 43 § 2.º do CDC, não podendo ser 

imputado a empresa requerida qualquer ato ilícito. A questão em análise 

paira sobre ausência de prévia notificação pela parte promovida. Pois 

bem, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que os órgãos de proteção ao crédito possuem a obrigação de 

promover a notificação do devedor antes de incluir seu nome no cadastro: 

“Súmula 359: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Contudo, 

observo que no presente caso, não se trata de inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas de um protesto de título, assim, não há falar em 

indenização a título de dano moral, uma vez que a parte requerente 

apenas reproduziu em seu banco de dados a existência do protesto no 

nome da parte requerente em cartório extrajudicial. Nesse sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. SERASA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. 

ART. 43, § 2º, CDC. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO 

PROTESTADO. DÍVIDA. INFORMAÇÃO. DOMÍNIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS IMPROCEDENTES. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO 

CORRETO. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. I. Recurso especial que 

reúne condições de conhecimento, afastada a alegação de falta de 

prequestionamento. II. Havendo título protestado, a existência da dívida é 

informação de domínio público, em face dos assentos cartorários, 

afigurando-se desnecessária a prévia comunicação ao devedor sobre o 

registro de seu nome no banco de dados ou cadastro do órgão de 

proteção ao crédito. Precedentes. III. Constatado que o protesto de título 

contra o autor, origem do apontamento negativo na entidade de proteção 

ao crédito, é fato verdadeiro, não se configura o dever de indenizar pela 

falta de comunicação prévia ao devedor. IV. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Resp 1174483/SP. Rel. Min ALDIR 

PASSARINHO JÚNIOR, Julgado em 15.06.2010). Diante do acima exposto, 

não há que se falar em indenização a título de dano moral, uma vez que 

não restou demonstrado a conduta ilícita praticada pela parte requerida. 

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. 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. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003899-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VENINA FAUSTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003899-05.2020.8.11.0002 Reclamante: Venina Faustina 

dos Santos Reclamado: Itapeva VII Multicarteira Fundo De Investimento Em 

Direitos Creditórios Não-Padronizados 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. 

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$ 634,08 (seiscentos e trinta e quatro reais e oito centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, bem como não foi notificado 

quanto à inclusão que considera indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito. A parte requerida contesta o autor asseverando que o débito 

ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua defesa proposta 

de adesão ao cartão de crédito ID’s 30134347 e 30134185 devidamente 

assinado, bem como comprova que o débito foi cedido pela Lojas Marisa, 

para a parte Requerida, comprovando ainda a notificação da cessão, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer na audiência de conciliação, fato este 

que causaria a extinção do feito sem o julgamento do mérito, contudo, 

observo que houve a juntada de documentos que comprovam a relação 

jurídica entre a parte requerente e a empresa cedente do débito, motivo 

pelo qual passo a analisar o mérito. No contexto dos autos, verifica-se que 

a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A 

RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, conforme contrato devidamente 

assinado que demonstram a origem do débito, que restou comprovado nos 

autos, constatando assim que a negativação é legítima, tendo em vista que 

a parte autora não comprovou que nada deve a empresa Lojas Marisa. 

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, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. 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 relação jurídica. Friso ainda que a parte Requerente foi 

notificada da Cessão de Crédito, no endereço que possuía junto ao banco 

cedente, conforme comprovação de notificação no ID 30134348, assim, 

resta evidente que a parte Requerente possuía ciência da cessão de 

crédito. 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 relação jurídica, 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. 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. 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. 

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: 1003323-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANA STEFANY DOS SANTOS CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA OLIVEIRA MORAES OAB - MT27276/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 n. 1003323-12.2020.8.11.0002 Reclamante: Lorrana Stefany 

dos Santos Curvo Reclamada: OI 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 crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 174,92 (cento e setenta quatro reais e noventa e dois 

centavos), desconhecendo por completo o débito. 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, 

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, documentos que não têm o condão 

de comprovar a relação jurídica entre as partes. O que se constata 
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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$ 

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 PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado no valor de R$ 174,92 

(cento e setenta quatro reais e noventa e dois centavos), 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 no órgão de proteção ao crédito (02.12.2019). 

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 

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: 1003822-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUANDES ALVARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003822-93.2020.8.11.0002 Reclamante: Lauandes Alvares 

Borges Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm 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 

ao débito no valor de R$ 537,58 (quinhentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), desconhecendo o débito questionado. A parte 

requerida no mérito contesta a parte requerente asseverando que os 

débitos ensejadores das negativações são legítimos, pois este é titular de 

conta corrente junto a instituição financeira, por meio do qual foram 

contraídos débitos por meio da utilização do cartão de crédito, tendo 

apresentado na defesa o Cédula de Crédito Bancário, qual se encontra 

devidamente assinado pela parte Requerente no ID 30437931, e, restando 

inadimplente com a utilização dos serviços contratados, são legítimas as 

negativações, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente apresentou impugnação genérica, 

alegando que os documentos juntados não comprovam o débito inscrito no 

nome da parte requerente, bem como alegou que a assinatura aportada no 

contrato apresentado pela parte Requerida não é da parte Requerente, 

entretanto a olho nu é possível constatar que se tratam da mesma 

assinatura. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, bem como a sua efetiva contratação, comprovando assim que a 

negativação é legítima, visto que há nos autos contrato devidamente 

assinado, bem como faturas que demonstram a utilização dos serviços 

fornecidos pela instituição financeira. 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, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 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 relação jurídica. 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 
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cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, 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. 

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. Rejeito, ainda, a 

preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. 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. 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: 1004528-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NAIM JOSE DOS REIS OAB - 241.031.281-00 (REPRESENTANTE)

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004528-76.2020.8.11.0002 Reclamante: Naim José dos Reis 

Reclamado: Banco Bradesco 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 Interesse de Agir A parte Requerida alega preliminarmente 

que a parte Requerente não possui interesse de agir. Os fatos expostos 

na preliminar se confundem com o mérito. Assim deixo para analisa-los em 

conjunto. Da Preliminar – Requisitos Inicial – Inexistência Pretensão 

Resistida A parte Reclamada alega em sede de preliminar que a inicial não 

preenche os requisitos indispensáveis para a propositura da demanda, 

uma vez que não houve a comprovação da pretensão resistida capaz de 

ensejar os danos morais, pleiteando o indeferimento da inicial. Quanto a 

esta destaco que a inicial preenche os requisitos legais, inexistindo 

qualquer obrigação legal da parte em providenciar pedido 

administrativamente antes do ingresso da ação, assim 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 ao débito 

no valor de R$ 277,26 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis 

centavos), desconhecendo por completo o débito, pois não possui débitos 

com a empresa requerida, afirmando ainda que não foi notificado quanto 

aos fatos. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato estabelecido entre as partes, o qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, 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, não informando 

nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que se reveste 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, apenas 

acostou faturas com suposta utilização dos serviços, assim não há 

qualquer 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. 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, sendo a única 

inscrição em seu nome. 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). No 

entanto, se denota no extrato juntado pela parte requerente que possui 

outro apontamento posterior em seu nome, não sendo possível a 

aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser 
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considerado no momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois 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 do débito 

descrito na inicial no valor de R$ 277,26 (duzentos e setenta e sete reais e 

vinte e seis centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 

(dois 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 – 19.10.2015 – 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 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: 1015767-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELL TONDIN - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015767-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Marcell Tondin EPP 

Reclamada: Randon Administradora de Consórcios LTDA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que contratou algumas 

cotas do Consórcio da parte Requerida, referente ao Grupo 896. Afirma 

que por problemas financeiros desistiu do consórcio e passou a aguardar 

a contemplação ou o encerramento do grupo. Alega que duas cotas foram 

contempladas, assim requer o recebimento do valor já pago nas cotas. A 

parte requerida alega em sede de contestação que as cotas contempladas 

foram utilizadas, por meio de compensação em 24.07.2019, 24.04.2019 e 

22.02.2019, para abatimento do débito referente aos grupos/cotas 

840/249.2 e 896/149.2, que são objeto da ação judicial de busca e 

apreensão n.º 12667-73.2016.8.11.0002. Afirma assim que inexiste motivo 

para efetivar a restituição, bem como demonstra o cálculo do valor devido 

referente as cotas deduzidas dos encargos contratuais, requerendo ao 

final a improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação à contestação, afirmando que a compensação configura 

manifesto abuso de direito, uma vez que a parte Requerida tem ciência de 

que a parte Requerente se encontra em Recuperação Judicial e que o 

débito foi inserido na lista de credores na classe de garantias reais 

daquele procedimento, sendo renegociados com deságio, carência e um 

novo parcelamento. Desta maneira afirma que a compensação foi 

indevida, requerendo ao final a procedência dos pedidos iniciais. De início 

destaco que não cabe a este juízo analisar a legalidade ou não da inclusão 

dos débitos da parte Requerida na recuperação judicial. No presente caso, 

os limites da lide se encontram descritos na possibilidade ou não de se 

restituir as cotas do consórcio contempladas. A parte Requerente afirma 

que faz jus ao recebimento dos valores pagos pelo consórcio, em razão 

deste ter sido contemplado. A parte Requerida confirma que as cotas 

foram contempladas, contudo não é cabível a devolução, uma vez que 

estes já foram utilizados para compensar outras cotas que se 

encontravam em débito. Denoto que as partes já possuem três ações em 

que litigam sobre as mesmas cotas, sendo uma busca e apreensão em 

trâmite pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Várzea Grande/MT, com o número 12667-73.2016.8.11.0002, uma ação de 

Recuperação Judicial de número 0015612-67.2015.8.11.0002 em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. Havendo ainda 

outra demanda pendente de julgamento junto ao Juizado Especial Cível do 

Bairro Cristo Rei autuada com o número 1014798-96.2019.8.11.0002, 

versando sobre a cota contemplada no grupo 840. Ressalto que as partes 

possuem diversas demandas em que discutem o presente contrato, por 

meio de diversas vertentes. Em análise acurada aos autos, entendo que 

as partes se configuram como credora e devedora uma da outra, sendo 

que a parte Reclamada é credora, conforme ação de busca e apreensão 

em trâmite, e a parte Reclamante é credora diante da cota contemplada 

confessada nestes autos. Assim evidente o cabimento da compensação 

conforme previsto no Código Civil em seu artigo 368. Desta maneira 

entendo como justa a compensação efetivada pela parte Reclamada. 

Ressalto apenas que a parte Requerente afirmou que o débito da ação de 

busca e apreensão está incluído na Recuperação Judicial, motivo pelo qual 

a parte Reclamada não poderia ter feito a compensação. Ocorre que este 

juízo não possui todos os elementos para analisar a esta questão, além de 

ser incompetente para tanto. Assim, se houve uma compensação indevida 

em decorrência do crédito estar incluso na Recuperação Judicial ou se o 

valor da compensação não respeitou o que foi delimitado no plano, tal 

demanda deve ser analisada naquele feito, não cabendo a este juízo 

analisar a questão. Assim, resta evidente que a compensação efetivada 

foi legalmente efetivada pela parte Requerida. Desta maneira tenho que a 

parte Requerente deixou de comprovar que a compensação foi ilegalmente 

efetivada. 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. 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. 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: 1003892-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ILARIO DOS SANTOS OAB - 325.619.891-00 

(REPRESENTANTE)

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003892-13.2020.811.0002 Parte Reclamante: Ana Rosa 

Ilario dos Santos Partes Reclamadas: Banco PAN 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 incompetência dos Juizados Especiais – 

Procedimento específico. A parte requerente ingressou com a presente 

demanda afirmando que foi enganada na contratação do Cartão de Crédito 

Consignado, uma vez que lhe informaram que seria um empréstimo 

Consignado Comum. Assim requer que sejam declaradas as cobranças 
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indevidas, bem como que a parte Requerida preste contas de todos os 

pagamentos efetuados e posteriormente restitua em dobro todos os 

valores descontados, bem como indenização por danos morais. Diante do 

pedido de exigir contas, denoto que a parte Requerente pleiteia em sede 

de Juizado Especiais, ação de procedimento específico, com ditames 

previstos no art. 550 e ss. do CPC, estando incluso neste procedimento 

ainda, perícia caso haja controvérsia quanto as contas prestadas, assim 

resta claro que o procedimento intentado foge da competência dos 

Juizados Especiais. Ademais, o pedido de restituição em dobro dos 

valores descontados é ilíquido, pendendo este de liquidação de sentença, 

procedimento este incabível no rito dos juizados especiais cíveis. Com 

efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, 

criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a 

atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que 

naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o desate 

da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que 

a aferição da complexidade da causa leva em consideração não o direito 

material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o Enunciado 

nº 54 do FONAJE: A menor complexidade da causa, para fixação da 

competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material. Destarte, tendo a parte Requerente exigido contas referente aos 

seus depósitos, entendo que a referida matéria como complexa, motivo 

pelo qual se afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo 

a extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 

51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: 

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA EXCESSIVA. ATRASO E COBRANÇA DE JUROS EM 

PARCELAS EXTRAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DE 

OFÍCIO. A prova pericial contábil se faz imprescindível para comprovar a 

ocorrência ou não do atraso demonstrado pela instituição financeira, de 

modo a se chegar real valor devido, sendo tal procedimento incompatível 

com o rito Juizado Especial, impondo-se, portanto, a extinção do processo 

sem resolução do mérito. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

339635420168110002/2017, Juiz Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017) Registro, por 

oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública 

que é, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau 

de jurisdição, nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, 

em razão da existência de procedimento específico, a inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO EXTINTO a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1014545-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE FRANCIELI GUSSONATO ROCHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014545-11.2019.811.0002 Embargante: Luciane Francieli 

Gussonato Rocha Embargado: José Lindolfo Vilela Garcia 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. Mérito In casu, aduz a parte requerente que 

é proprietária do veículo Fiat /Uno VIVACE1.0, Placa EQB 5929, Renavan 

00327932414, tendo este apenas sido financiado em nome de seu pai em 

razão da Embargante não possuir condições para tanto. Assim, requer a 

liberação da restrição imposta no veículo, uma vez que é legítimo 

proprietário do referido veículo. Denota-se que a parte requerida, mesmo 

sendo devidamente citada em 05.02.2020, ID 28767582, deixou de 

apresentar defesa no presente feito, conforme certificado no ID 

30888835. Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas 

situações em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a 

teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão 

de conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da 

parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Em análise ao caso 

denoto que a parte Requerente comprovou que o veículo é seu, tendo 

apenas sido registrado em nome do seu pai diante da necessidade de 

financiamento, conforme declarações e fotos que comprovam que o 

veículo é utilizado para o trabalho. A parte Embargada deixou de 

apresentar contestação ao Embargos de Terceiro, assim, não há qualquer 

discussão quanto as declarações acostadas nos autos que comprovam 

que o veículo é de fato da parte Embargante. Compulsando-se os autos, o 

que se tem de concreto é que restou devidamente comprovado que a 

parte Requerente é proprietária do veículo, bem como que este já se 

encontra em sua posse. Desta forma, assiste razão a parte Requerente, 

quanto a impossibilidade de se efetivar a penhora do bem. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, determinando que seja excluída a restrição 

efetivada pelo sistema RENAJUD do veículo Fiat /Uno VIVACE1.0, Placa 

EQB 5929, Renavan 00327932414. 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. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003447-92.2020.8.11.0002 Reclamante: Francielly de 

Cassia Santana Pires Reclamada: Havan Lojas de Departamentos LTDA 

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 no dia 

08.12.2019, compareceu ao estabelecimento comercial da requerida no 

intuito de realizar compras, após experimentar algumas roupas desistiu, 

pois não encontrou o que procurava, contudo ao retornar a sua 

motocicleta uma Honda Biz, notou que foi arrombado o baú de sua 

motocicleta e furtados os objetos que se encontravam em seu interior. 

Afirma que procurou a parte Requerida e esta informou que iria ressarcir 

os prejuízos, contudo não o fez. Deste modo, requer indenização por 

danos morais e materiais. A parte requerida alega, em suma, que não foi 

informada do furto narrado, bem como que a parte requerente não 

comprovou os fatos narrados em sua inicial, pois apenas apresentou 

documentos produzidos de forma unilateral. Assim, afirma que o fato não 
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ocorreu, por falta de comprovação, bem como diante da inexistência e ato 

ilícito requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação à contestação rechaçando os argumentos da defesa e 

requerendo a procedência dos pedidos iniciais. No contexto dos autos, 

verifico que embora a parte Requerente alegue que houve um furto em 

sua motocicleta, não há nos autos nenhuma comprovação dos fatos 

narrados. Não há foto do baú da moto arrombado ou comprovação de que 

tenha ocorrido no estacionamento da loja requerida. Frisa-se ainda que 

não há comprovação de nenhuma reclamação pela parte Requerente 

quanto ao furto junto ao estabelecimento comercial, apenas o protocolo no 

dia seguinte do Boletim de Ocorrência. Em que pese haja a argumentação 

de que o furto no estacionamento da parte Requerida seja capaz de gerar 

indenização por danos morais, entendo que a parte Requerente atraiu 

para si o ônus da prova de que o furto realmente aconteceu no 

estabelecimento comercial da parte Requerida e que tenha lhe causado 

danos materiais não sanados que possam ter lhe causado 

constrangimentos e abalo moral fora da normalidade, não podendo ser, 

neste caso, presumível. Embora tenha sido apresentado o Boletim de 

Ocorrência no intuito de corroborar as alegações iniciais da parte 

requerente, destaco que o referido documento deve ser acompanhado de 

outros elementos como por exemplo, prova testemunhal, vez que o B.O. é 

confeccionado por meio das informações prestadas de forma unilateral, 

assim, tal documento não gera presunção de veracidade dos fatos. Desta 

forma, não restou comprovado qualquer ato ilícito cometido pela requerida, 

bem como danos extrapatrimoniais decorrentes do fato narrado. 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, bem como a parte 

requerente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. 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. 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. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002799-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES PRZYBYLSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002799-15.2020.8.11.0002. EMBARGANTE: LEONILDES PRZYBYLSKI 

EMBARGADO: MARCIO DE SOUZA LIMA 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, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, quando o réu deixa de 

apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em razão da ausência do 

demandado na audiência à sessão de conciliação ou de instrução e 

julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). In casu, a parte requerida MARCIO 

DE SOUZA LIMA deixou de apresentar defesa. Em virtude disso, DECRETO 

a revelia da parte reclamada, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Muito embora as provas se destinem ao processo, no que 

dispõe o artigo 355, II, do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, 

analisar a sua suficiência. Em sede de juizados especiais, tal prerrogativa 

se revela ainda mais consciente, eis que o passo do artigo 5º da Lei n°. 

9.099/95 assim o autoriza. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

“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). 

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 art. 355, II, do CPC. 

Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por MANOEL BRAZ DE 

MORAES em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em que a parte 

autora informa que é legítimo possuidor do veículo VW/VOYAGE 5P, 

PLACA MSQ9029, RENAVAN Nº. 00133362132, ANO 2009/2009 da 

empresa GP AUTOMOVEIS, pelo valor de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e 

novecentos reais), sendo a entrada no valor de R$4.500,00 e o restante 

em 48 parcelas de R$ 818,75, afirmando que o bem se encontrava em 

nome da antiga proprietária Sebastiana Gonçalves de Souza/executada 

ficando a revendedora responsável pela transferência do veículo para 

seu nome, mas NÃO FINALIZARA a referida transferência, permanecendo 

o veículo em nome executada na ação principal. Diz que ao procurar o 

DETRAN para finalizar a transferência, foi impedida porquanto o veículo 

sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 8032855-14.2017.811.0002 

em trâmite neste Juizado, constrição indevida, porquanto o veículo 

somente não foi ainda transferido perante o órgão responsável, DETRAN 

-, requerendo liminarmente o cancelamento temporário da restrição judicial 

com a imediata autorização de liberação para circulação do veiculo, ate o 

fim da deslinde da presente ação e no mérito, o cancelamento definitivo da 

constrição judicial. Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO em que a parte 

autora LEONILDES PRZYBYLSKI informa que é legítima possuidora do 

veículo Renault/Logan AUTHE. S. ESPECIAL FLEX 1.0 12V 4P, Ano/modelo 

2017/ 2018, placa PZK0848, COR Prata, adquirido em 27.09.2018 na loja 

CINTRA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO Ltda., o qual sofreu 

restrição via RENAJUD na execução nº 8030303-76.2017.811.0002 em 

trâmite neste Juizado, e ainda apreendido, constrição indevida, alegando 

que o antigo proprietário Sr. Vinicius, ficou postergando a transferência, 

sempre que indagado pelo embargante, apresentava uma justificativa, e 

tentando resolver em face da loja a situação não obteve sucesso. Pleiteia 

liminarmente o imediato cancelamento ou a suspensão na restrição judicial 

realizada através do sistema RENAJUD e no mérito, a desconstituição do 

bloqueio judicial que grava o veículo acima declinado e a condenação do 

Embargado no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes 

com espeque no art. 85 do CPC. O embargado não apresentou defesa. A 

ação de embargos de terceiro se presta à demonstração de que o bem 

objeto de constrição pertence à pessoa estranha à lide, não podendo, 

consequentemente, responder por débitos do executado. Consoante se 

verifica dos documentos trazidos aos autos, o veículo Renault/Logan 

AUTHE. S. ESPECIAL FLEX 1.0 12V 4P, Ano/modelo 2017/ 2018, placa 

PZK0848, COR Prata, consta como proprietária a empresa Cintra Comercio 

e Locação de Veículo LTDA-ME, ora executado nos autos principais. 

Verifica-se que foi realizada à constrição do veículo perante o DETRAN 

em 24/01/2019 (mov. 85 dos autos 8030303-76.2017.811.0002) por este 

Juízo, sendo constatado que o mesmo encontra-se na posse do 

embargante, o qual, aliás, adquiriu o referido veículo onerosamente da 

empresa Cintra Comercio e Locação de Veículo LTDA-ME em 27/09/2018, 

sendo que a autorização para transferência do veículo está datada de 

19/11/2019, todavia, consta no extrato do DETRAN/MT no ID 28567757 o 

“Registro de Alienação Fiduciária informado por AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INV S A em 27/09/2018 às 13h51min para LEONILDES 

PRZYBYLSKI”. Portanto, o embargante juntou ao feito toda a 

documentação necessária, embasando seu pedido no fato de ser o 

veículo constrito de sua propriedade/posse, o que se denota pela 

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADEDE VEÍCULO 

ATPV preenchido com seus dados como comprador, em 19/11/2019 e 

extrato do DETRAN/MT no ID 28567757 constando o “Registro de 

Alienação Fiduciária informado por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INV S A em 27/09/2018 às 13h51min para LEONILDES PRZYBYLSKI”, e 
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tendo como proprietária a empresa Cintra Comercio e Locação de Veículo 

LTDA-ME, executada nos autos principais. Ressalta-se novamente que a 

restrição foi efetivada em 24/01/2019, conforme evento nº 85 dos autos 

8030303-76.2017.811.0002, portanto, depois da venda do bem para o ora 

embargante, coadunando com suas declarações. Tais fatos dão maior 

garantia jurídica ao Juízo na conclusão de que realmente o veículo não faz 

mais parte do acervo de bens da parte executada, e assim, ilegítima a 

constrição. Ora, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade do 

bem móvel é adquirida pela tradição. Em consonância com a determinação 

legal, o entendimento acolhido pela jurisprudência pátria. Confira-se: 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL 

REALIZADA SOBRE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. 

TRADIÇÃO. PENHORA INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO. I - A falta do 

registro da transferência dos bens junto ao órgão competente não afasta 

a alegação de propriedade do bem pelo embargante, tendo em vista que, 

por se tratar de bem móvel, a transferência da propriedade se concretiza 

no ato da tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. II - In casu, 

mesmo diante do fato de o veículo encontrar-se em nome do executado, 

restou comprovado, através de provas testemunhais e documentais, que 

o terceiro embargante possui a posse, mansa, pacífica do bem móvel 

questionado, não merecendo qualquer reparo o julgado monocrático, que 

declarou a insubsistência da constrição efetivada indevidamente. III - 

Apelação desprovida. Sentença confirmada." (TRF 1ª Região, 8ª Turma, 

AC 200641000016846, Rel. Des. Fed. SOUZA PRUDENTE, e-DJF1 DATA: 

29/07/2011 PÁGINA:346). A embargante provou o exercício da posse 

direta sobre o bem penhorado, advinda do domínio, a fim de justificar sua 

irresignação, portanto, merece acolhimento o pleito autoral para determinar 

o levantamento da penhora sobre o veículo. No que concerne ao pleito de 

condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, no 

sistema do Juizado Especial, implicaria em percepção indireta, infringindo o 

art. 55 da Lei 9.099/95. Sobre o tema, assim preleciona Ricardo Cunha 

Chimenti: “(...) eventual interpretação extensiva, autorizando o 

ressarcimento judicial de despesas com advogado, ensejaria uma série de 

problemas de difícil aquilatação. Com efeito, a equação indenizatória ficaria 

em aberto, dando azo a fraudes, pois o débito principal seria conhecido, 

seus parâmetros de correção e índices de juros também, mas o importe 

dos honorários advocatícios dependeria dos valores efetivamente 

despendidos, permitindo que profissionais menos escrupulosos burlassem 

a lei, não só obtendo de forma indireta o que é vedado pela Lei 9.099/95 

(art. 55), mas também criando despesas inexistentes ou inflando gastos 

efetuados. Nesse sentido, é bastante elucidativa a lição de Carlos 

Maximiliano: “Quando a letra de um artigo (...) padece adaptar-se a uma 

hipótese determinada, porém estar esta em desacordo com o espírito do 

referido preceito legal, não se coadunar com o fim, nem com os motivos do 

mesmo, presume-se tratar de um fato da esfera do direito excepcional, 

interpretável de modo estrito” (Aubry & Rau, vol. 1, p. 195, apud 

Hermenêutica e Aplicação do Direito, 14ª, 1994, p. 225). Assim, 

interpretando-se estritamente a exceção, os arts. 389 e 404 do Código 

Civil somente autorizam o ressarcimento contratual e extrajudicial de 

gastos com advogados, ou seja, nos Juizados Especiais continua 

incabível a condenação em honorários advocatícios ou sua percepção 

indireta, sob pena de ofensa ao caput do art. 55 da Lei 9.099/95”. (Teoria 

e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva, 9ª 

ed., p. 317). Assim, indevido o pleito de condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

dos embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora 

sobre o bem descrito na inicial, qual seja, veículo Renault/Logan AUTHE. S. 

ESPECIAL FLEX 1.0 12V 4P, Ano/modelo 2017/ 2018, placa PZK0848, COR 

Prata, e ainda, seja expedido oficio ao DETRAN/MT para o levantamento da 

penhora sobre o veículo Renault/Logan AUTHE. S. ESPECIAL FLEX 1.0 

12V 4P, Ano/modelo 2017/ 2018, placa PZK0848, COR Prata, restando 

indeferido o pedido de condenação em honorários advocatícios, conforme 

fundamentação. DETERMINO AINDA a juntada da presente decisão nos 

autos principais 8030303-76.2017.811.0002. Ratifico a liminar. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005698-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAN EDUARDO DOURADO RUIZ (EXECUTADO)

JULIANA CAVALCANTE RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005698-83.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ERLAN EDUARDO DOURADO RUIZ, 

JULIANA CAVALCANTE RAMOS Vistos etc. Verifica-se por meio da 

petição acostada nos autos ID 31406972, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 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. HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Consigno que o Juízo não faz inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. 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: 1016537-07.2019.8.11.0002

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:

DIEGO CAMPOS APPELT (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: DIEGO CAMPOS APPELT Endereço: RUA 5, 01, 

OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) DIEGO 

CAMPOS APPELT: 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. 

1016537-07.2019.8.11.0002 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 Data: 

11/12/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: DIEGO CAMPOS APPELT Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 
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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 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: 1016537-07.2019.8.11.0002

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:

DIEGO CAMPOS APPELT (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: 

DIEGO CAMPOS APPELT Endereço: RUA 5, 01, RUA UM, QUADRA 35, 

CASA 06, OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 

Senhor(a) DIEGO CAMPOS APPELT: 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. 1016537-07.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O REQUERIDO(A): 

DIEGO CAMPOS APPELT VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de abril 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1001008-11.2020.8.11.0002 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 no prazo legal Várzea Grande, 21 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006831-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENTO GOMES (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))

 

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. 1006831-97.2019.8.11.0002 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 no prazo legal Várzea Grande, 21 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ALINEE FIALHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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. 1006445-67.2019.8.11.0002 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 
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Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 21 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006699-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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. 1006699-40.2019.8.11.0002 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, 21 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010067-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR JOAQUIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010067-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMAR JOAQUIM 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se 

de pedido de tutela de urgência antecipada, formulado por Lucimar 

Joaquim Barbosa, cujo objeto é sustar a exigibilidade do crédito tributário 

contestado, bem como suspender eventuais protestos ou penhora nas 

contas bancárias do autor, que tenham origem na CDA n. 3736-2019. Em 

apartada síntese, relata o requerente que foi indevidamente inscrito em 

dívida ativa, por débitos relativos à IPTU do exercício de 2017 e 2018. 

Relata que o lançamento do referido crédito tributário sobre propriedade 

territorial urbana é inexigível, em razão da base de cálculo sobre a qual 

incide a alíquota não corresponder à realidade imobiliária, tratando-se de 

cômputo de metragem à maior do que a área real do imóvel. Narra que 

protocolou processo administrativo junto à Prefeitura do Município de 

Várzea Grande/MT, de n. 58557-2019, para o fim de que fosse feita 

revisão da área construída e do IPTU, bem como solicitando a restituição 

da diferença a maior, a fim de se abater o valor indevidamente pago em 

lançamentos posteriores. Alega que o requerido, em análise, emitiu 

parecer de n. 084-2019, confirmando a existência de divergência entre a 

área utilizada para fins de base de cálculo da alíquota e a área real do 

imóvel, atestando a necessidade de se refazer o cálculo, todavia, 

comunicando a impossibilidade de restituição dos valores, visto que 

haviam sido confessados pelo autor, mediante acordo de parcelamento 

celebrado entre as partes. Junta documentos e pleiteia liminar. Emenda à 

inicial de Id. 31140630. É o que merecia destaque. Constata-se dos autos 

que o mérito da ação encontra origem em ilegalidade cometida, em tese, 

pela administração pública, mormente em razão de lançamento de crédito 

tributário que derivaria de alegado lançamento indevido (crédito tributário 

imobiliário inexigível). Vale-nos acrescer que, conquanto o caso dos autos 

constitua como objeto e matéria principal o direito tributário, mormente a 

controvérsia quanto a existência ou não do crédito tributário ora 

contestado, ressalta-se que, para fins de possibilitar a análise sumária a 

que exige a concessão ou não de liminar, importa, neste momento, tão 

somente a verificação dos requisitos processuais de probabilidade do 

direito e do perigo de dano, relativos ao pleito de tutela antecipada. Nos 

termos do artigo 300, “caput,” do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou 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. No caso dos autos, e devido ao 

pleito limitar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem 

como a abstenção do requerido em efetuar a cobrança do referido crédito, 

seja por meio de protesto ou penhora bancária, verifico que os requisitos 

para a tutela antecipada relacionam-se tão somente a constatação, 

sumária, quanto a possibilidade para a suspensão do crédito, em razão de 

sua provável inexigibilidade. Significa dizer que, para fins de concessão 

do pedido liminar, importa verificar, neste momento processual, se, 

sumariamente, o crédito tributário padece ou não de algum vício em sua 

própria constituição originária (lançamento), porquanto a análise da 

legalidade do crédito tributário é questão atinente ao mérito da ação, de 

modo que deve ser posteriormente averiguada, tão logo oportunizado o 

contraditório. Nesse contexto, verifica-se dos documentos colacionados 

aos autos a probabilidade do direito invocado, porquanto demonstrada, em 

análise sumária, o equívoco na metragem para a base de cálculo da 

alíquota do crédito tributário, neste caso, atestada, inclusive, pelo próprio 

requerido, em parecer oficial do Município de Várzea Grande (conforme Id. 

31065664), emitido nos autos do processo administrativo protocolado pela 

parte autora, conforme transcrição abaixo colacionada: “A questão 

proposta trata-se de pedido de revisão de área construída, conforme 

dados coletados em campo, foi realizada ainda a atualização de outros 

parâmetros utilizados na sistemática de cálculo do IPTU. O contribuinte 

possui uma área de 1.132,80 metros quadrados com 474,25 metros 

quadrados de área construída, após a homologação da revisão por parte 

deste Auditor, passo a recalcular o IPTU dos anos de 2017, 2018 e 2019” 

(consoante Parecer nº 084/2019, Id. 31065664). Tem-se demonstrada nos 

autos, portanto, a probabilidade do direito, em razão do reconhecimento, 

pelo próprio ente municipal, quanto ao erro na metragem do imóvel 

considerado para fins de base de cálculo da alíquota do IPTU, o que, em 

tese, demonstra sumariamente o vício no próprio lançamento e 

constituição do crédito tributário. A esse respeito, a jurisprudência 

posiciona-se no sentido da insubsistência do crédito tributário, o que teria 

por fim macular a própria Certidão de Dívida Ativa, vez que não se estaria 

tão-somente diante de mero erro formal ou material do título executivo, 

senão do próprio lançamento do crédito tributário. Nesse sentido, é o 

posicionamento do indexador do Superior Tribunal de Justiça (arts. 926 e 

927 do CPC): PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. LANÇAMENTO EFETUADO SOBRE 

ÁREA A MAIOR. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMPLES ERRO MATERIAL OU 

FORMAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. LEI N. 6.830/1980, ART. 2º, 

PARÁGRAFO 8º E CTN. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CTN NÃO 

CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULAS N. 282 E N. 

356 STF. - Inadmissível a substituição de CDA referente à cobrança de 

IPTU e Taxas lançados sobre área a maior, por isso que não se trata de 

simples correção de erro material ou formal do título executivo, mas de 

modificação do próprio lançamento, com alteração do valor do débito, o 

que não guarda apoio no art. 2º, § 8º da Lei n. 6.830/1980. Omissis.. - 

Recurso não conhecido. (REsp n. 87.768-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco 

Peçanha Martins, DJ de 27.11.2000) No mesmo sentido à unidade 

sistêmica exigida pela Constituição: REsp n. 829.455-BA, 2ª Turma, Rel. 

Min. Castro Meira, DJ de 7.8.2006; AgRg no REsp n. 823.011-RS, 1ª Turma, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 3.8.2006; REsp n. 667.186-RJ, 2ª Turma, Rel. 

Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2006; REsp n. 87.768-SP, 2ª Turma, Rel. Min. 

Francisco Peçanha Martins, DJ de 27.11.2000. Nesse contexto, em face 

da isonomia, bem como conforme elementos trazidos aos autos, em juízo 

sumário à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de determinar ao 

Município de Várzea Grande/MT: a) a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário de IPTU, então relativo ao exercício de 2017 e 2018, ora 

inscrito em dívida ativa e em nome do requerente, até o deslinde da 

presente demanda; b) abstenção de realizar a respectiva cobrança 

(concernente à CDA de IPTU - exercício de 2017 e 2018) por quaisquer 

meios, como a realização de protestos, negativação do CPF e/ou qualquer 

outro tipo de sanção administrativa, até o julgamento do mérito, visto que 

se está frente à nulidade da CDA, com exigência de novo lançamento, à 

conformidade legal. Cite-se o demandado Município de Várzea Grande/MT, 

nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Nos termos do 

Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, devendo a defesa 

ser apresentada no prazo de 30 dias. Aportando nos autos as peças de 

defesa, intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 

05 (cinco) dias Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009851-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009851-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SIMONE VIEIRA ROCHA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, formulado por SIMONE VIEIRA ROCHA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do 

desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua 

remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor em período 

noturno, em local insalubre e em regime de plantão, além da vantagem 

pessoal nominalmente identificável (VPNI). É o que merecia destaque. Nos 

termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a 

probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os 

requeridos, ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão da parcela da remuneração da parte autora afeta 

aos adicionais noturno, de insalubridade, de regime de plantão e da VPNI, 

cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao subsídio para 

fins de aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de 

que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da remuneração 

não computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO 

DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno, de 

insalubridade, de regime de plantão e à VPNI. Fixo prazo de 10 (dez) dias 

para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 

01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a 

audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação 

da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a 

parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei 

nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010575-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL LOURENCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010575-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EVANIL LOURENCA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado por EVANIL LOURENÇA DE ARRUDA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a 

suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a 

parcela de sua remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor 

em período noturno, em local insalubre e em regime de plantão e da 

vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). É o que merecia 

destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada 

a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os 

requeridos, ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão da parcela afeta aos adicionais noturno, de 

insalubridade e de regime de plantão e da VPNI, cuja natureza é 

indenizatória, ou seja, não se incorpora ao subsídio para fins de 

aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a 

referida contribuição não pode incidir sobre a parte da remuneração não 

computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO 

DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno, de 

insalubridade e de regime de plantão e à denominada VPNI. Fixo prazo de 
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10 (dez) dias para o cumprimento da presente determinação. Nos termos 

do Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à 

apresentação da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma 

prescrita na Lei nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009287-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009287-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSIANE PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado por Rosiane Pereira de Sousa, cujo objeto 

é a determinação de que a autarquia demandada restabeleça o 

abastecimento de água encanada em favor da autora ou, em sua 

impossibilidade, realize o fornecimento por meio de caminhão pipa, até 

ulterior solução. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

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. Nesse contexto, consoante comprovantes de 

pagamento acostados, evidencia-se, pelo menos em juízo sumário, a 

probabilidade de direito, porquanto as faturas encontram-se adimplidas, 

ainda que com algum atraso, não subsistindo fundamento para a 

suspensão do abastecimento de água. Ainda, não pode a consumidora 

ficar desassistida, de modo que, em não sendo viável o fornecimento 

exitoso pela forma convencional encanada, deve a autarquia abastecer a 

reclamante de outra forma (caminhão pipa). Isso porque, o artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente que: “Art. 

22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” (negritei) A jurisprudência do e. TJMT aponta 

neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

– ABASTECIMENTO CONTÍNUO PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – 

INVIABILIDADE TÉCNICA PÚBLICA E NOTÓRIA – FORNECIMENTO DE 

CAMINHÃO PIPA – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REDUÇÃO 

DA MULTA DIÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA 

NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA 

JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo 

pública e notória a inviabilidade técnica do abastecimento contínuo pela 

rede de distribuição, deve-se, em homenagem ao princípio da efetividade, 

autorizar o abastecimento, em caráter precário, via caminhão pipa. Não há 

que se falar em redução do valor das astreintes antes do descumprimento 

da obrigação. Prejuízo em tese. (AI 157716/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) Ainda, de ser destacar pela 

imprescindibilidade do abastecimento de água, restando configurado, 

também, o perigo de dano. Por derradeiro, como bem ressalta a parte 

autora, a situação se reveste de peculiar urgência dado o cenário atual, 

onde a pandemia do COVID-19, conhecido como coronavírus, exige da 

população o reforço das medidas de asseio, além do isolamento em suas 

residências, o que resta totalmente inviabilizado se ausente o 

abastecimento de água no imóvel da família. Assim, dada a particularidade 

do momento vivido pelo país – e pelo mundo – e havendo a parte autora 

comprovado o pagamento das faturas devidas ao DAE, entendo ser 

necessário e tempestivo o provimento judicial a compelir que a autarquia 

garanta o fornecimento regular de água no imóvel da demandante, sem 

elucubrar em demasia a respeito das razões de eventual suspensão, por 

tratar-se doravante de questão afeta à dignidade da pessoa humana e à 

saúde pública em geral. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, para determinar à autarquia requerida que regularize o 

fornecimento de água da matrícula de nº 821853, em que figura como 

titular Rosiane Pereira de Sousa, no prazo improrrogável de 24h, com 

recurso a caminhão “pipa” se preciso, tantos quantos forem necessários 

semanalmente, com a devida cobrança do valor afeto ao metro cúbico, 

sem qualquer adicional decorrente da utilização de caminhão/mão de obra. 

Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato 

Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo 

de 30 dias à apresentação da contestação. Nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova, ficando a 

encargo da requerida proceder a eventual vistoria. Cite-se e intime-se com 

as advertências legais. Retifique-se a autuação, incluindo o assunto 

complementar 12612 - COVID – 19, conforme a Portaria 57/2020–CNJ. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010632-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DOROTEIA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010632-84.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALERIA DOROTEIA TORRES 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, formulado por VALERIA DOROTEIA TORRES, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do 

desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua 

remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor em período 

noturno, em local insalubre e em regime de plantão e da Vantagem Pessoal 

Nominalmente Identificável (VPNI). É o que merecia destaque. Nos termos 

do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade 

de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme segue: 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. Nesse contexto, consoante 

se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, 

ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição previdenciária em 

razão da parcela afeta aos adicionais noturno, de insalubridade e de 

regime de plantão e à VPNI, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se 

incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a 

jurisprudência é firme no sentido de que a referida contribuição não pode 

incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de 

aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 
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preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno, de 

insalubridade e de regime de plantão e à VPNI. Fixo prazo de 10 (dez) dias 

para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 

01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a 

audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação 

da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a 

parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei 

nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril 

de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010504-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS OAB - MT18243/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010504-64.2020.8.11.0002. AUTOR: ALEXANDRE SERVELHERE DE 

REZENDE REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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, cópia do histórico de consumo e pagamento, 

referente aos últimos 12 (doze) meses (Art. 320 do CPC), sob pena de 

indeferimento da liminar vindicada. A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010593-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILSON VAGNER FERREIRA DA CUNHA (AUTOR)

FLAVIANE BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010593-87.2020.8.11.0002. AUTOR: FLAVIANE BATISTA DOS SANTOS, 

ADEVANILSON VAGNER FERREIRA DA CUNHA REU: KM MARCAS 

COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP Vistos, etc. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei n. 9.099/95), determino à parte 

Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito. A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010596-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE TAIS DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS DONA DO LAR LTDA (REU)

WHIRLPOOL S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010596-42.2020.8.11.0002. AUTOR: NAIANE TAIS DA SILVA 

FIGUEIREDO REU: WHIRLPOOL S.A, LOJAS DONA DO LAR LTDA Vistos, 

etc. Considerando que o comprovante de endereço é documento 

indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 

n. 9.099/95), determino à parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos 

autos a cópia do comprovante de residência atualizado em nome próprio 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido 

prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta 

do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito. A não apresentação 

do documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010621-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010621-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GRACIANO OLIVEIRA PINTO 

REQUERIDO: FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. 

Considerando que o comprovante de endereço é documento indispensável 

à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei n. 9.099/95), 

determino à parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos autos a 

cópia do comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido 

com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo 

garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta do 

Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a 

fim de evitar que o serviço seja refeito. A não apresentação do documento 

na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013158-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO SANTOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013158-58.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TARCISIO 

SANTOS DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A parte autora propôs a 

presente demanda objetivando a progressão na carreira, a ser outorgada 

pelo Município demandado. Por força do pedido de tutela de urgência, 

foram solicitadas informações adicionais a respeito da demanda, com 

intimação do requerente para que emendasse a inicial e fornecesse os 

devidos esclarecimentos (Id. 24642119), em 04.10.2019. Com efeito, a 

patrona da parte autora requereu dilação do prazo para atendimento ao 

despacho (Id. 25600541), o que foi deferido por este juízo em 04.11.2019 

(Id. 25721841). Verificada a inércia do demandante, fora determinada sua 

intimação, novamente, em 17.12.2019 (despacho Id. 27542815). Findo o 

prazo estipulado por este Juízo, não houve qualquer manifestação do 

requerente. Ante o exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC, indefiro a petição inicial. Via de consequência, julgo extinto o feito, 

sem de seu mérito conhecer, na forma do artigo 485, I, do mesmo Diploma. 

Sem custas e honorários. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004432-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINEZIO MOREIRA BOAVENTURA (REQUERENTE)

PAULA ROBERTA SIMI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO OAB - MT19687/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004432-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SINEZIO MOREIRA 

BOAVENTURA, PAULA ROBERTA SIMI DA SILVA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos, etc. Cuida-se de demanda proposta por SINEZIO 

MOREIRA BOAVENTURA, em desfavor do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, cujo objetivo é a reparação por danos 

materiais e morais decorrentes de um acidente de trânsito, entre o veículo 

da autarquia e o do demandante. Relata que, em 22 de novembro de 2018, 

conduzia seu veículo Ecosport pela Avenida Ulisses Pompeu de Campos 

quando teve a traseira do seu automóvel abalroada por uma camionete 

S10, conduzida por servidor do DAE. Após o acidente, teria realizado 

orçamento na Concessionária CITAVEL para reparo dos danos 

ocasionados em seu veículo e, em seguida, postulado o pagamento da 

autarquia responsável. Nada obstante, narra que o DAE somente teria 

procedido ao pagamento parcial, se recusando a custear a peça 

denominada capa do estepe. Com isso, o demandante alega que 

permaneceu quase 03 (três) meses privado de usufruir do bem, com seu 

veículo “preso” na Concessionária, ante a falta de pagamento por parte da 

autarquia. Irresignado, o autor arcou com o serviço e propôs a presente 

demanda, postulando a condenação do DAE ao pagamento adicional de R$ 

1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), referentes à substituição da 

capa do estepe, conforme orçamento realizado junto à Citavel, bem como 

de danos morais pela demora da autarquia demandada, que teria deixado 

o requerente desamparado, sem seu carro por 3 (três) meses, à espera 

do pagamento aventado. O requerido, em sua defesa, relatou história 

diversa, demonstrando que foi realizado, no dia seguinte ao acidente, 

orçamento na Concessionária Citavel, ao reparo de todos os danos 

causados pela colisão, sendo o mesmo protocolado junto ao DAE, que 

instaurou procedimento administrativo, para apuração dos fatos ocorridos. 

Na conclusão do referido processo, houve a assunção de 

responsabilidade por parte da autarquia, bem como o compromisso em 

custear o conserto do veículo, em consonância com aquele orçamento 

fornecido. Verifica-se, inclusive, que o pagamento foi realizado pela 

autarquia, nos moldes acima relatados. Ocorre que, em data posterior, o 

demandante teria realizado novo orçamento, após 2 (dois) meses do 

primeiro, onde veio a alegar, a necessidade de reparos adicionais aos 

inicialmente verificados, gerando orçamento superior ao primeiro, no 

montante de R$ 1.250,00. Tais fatos foram comunicados ao DAE, 

postulando o pagamento do novo valor apurado, o que foi rejeitado pela 

autarquia, que procedeu ao pagamento apenas do valor exato posto no 

primeiro orçamento, realizado, frise-se, no dia seguinte à colisão. Dessa 

forma, o demandado conclui não estarem demonstrados os elementos da 

responsabilidade civil pelo custeio da peça objetada (nexo de 

causalidade), quiçá à eventual indenização por danos morais, requerendo 

a rejeição do pedido e a condenação do autor por litigância de má-fé, face 

à alteração da verdade dos fatos por intermédio de seu relato. Foi dada 

oportunidade à réplica, onde o autor apresentou mudança nos dados 

concernentes à causa de pedir e nos documentos inicialmente trazidos na 

petição inicial. É o que merecia destaque, tendo-se em vista a total ciência 

dos dados ofertados, com o respeito ao contraditório e a ampla defesa, 

por parte dos litigantes. Fundamento e decido. 1. DELIMITAÇÃO 

FÁTICO-JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA Não há necessidade da produção 

de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será 

julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Da 

análise dos autos, em uma primeira leitura da peça, verifica-se que a 

história relatada pelo autor é, no mínimo, confusa. Contudo, ao analisarmos 

a documentação, outros acréscimos evidenciam a ocorrência de 

comportamento indevido por parte do autor (ofensa aos arts. 5º e 6º do 

CPC) Veja-se. Na postulação inicial, o demandante sequer faz referência 

aos diversos orçamentos executados na Citavel, bem como quanto à 

distância entre o 1º orçamento e o 2º, este constante do processo 

administrativo junto ao DAE. Neste segundo orçamento, após mais de 2 

meses do primeiro, foi incluída necessidade de substituição da peça 

denominada capa do estepe, sem qualquer referência ao 1º orçamento. 

De igual forma, não há qualquer justificativas para a não inclusão do 

ESTEPE quando do 1º orçamento realizado e das razões que levaram à 

omissão. Assim, o requerente coloca o 2º orçamento como se este 

tivesse sido a ÚNICA conclusão dos mecânicos a respeito dos danos 

ocasionados no veículo, NADA SE REFERINDO AO 1º ORÇAMENTO. Isso 

para afirmar, em seguida, a conclusão de que o DAE, ilicitamente, 

houvesse se recusado ao pagamento integral dos reparos. Não bastasse 

a alegação de mora com referência aos danos materiais, ainda, pretende 

indenização por danos morais, argumentando a humilhação que teria 

sofrido por permanecer sem seu veículo durante todos os trâmites 

internos junto ao DAE. A esse respeito, segue trecho da petição inicial: “A 

Requerente, que tem filhos menores e dependia do veículo, seu único meio 

de locomoção para o trabalho bem como para levar e buscar seus filhos 

para escola, ficou seu veículo por mais de 03(três) meses, ou seja o 

acidente ocorreu na data de 11 de novembro de 2018 e somente na data 

de 27/03/2019, a Requerente retirou seu veículo da concessionaria, 

quando foi obrigada a pagar do próprio bolso o valor de R$ 1.250,00(um 

mil, duzentos e cinquenta reais), (diferença do orçamento) para poder 

retirar o veículo da concessionária.” [...] “No caso dos autos, os danos 

morais sofridos ainda se agravaram ante as atitudes da empresa 

Requerida no intuito de esquivar-se da reparação dos danos materiais 

sofridos, pois se recusou a reparar o valor na totalidade, sendo que os 

danos foram comprovadamente causados por seu motorista, deixando o 

veículo da Autora preso na concessionaria por falta de pagamento, 

privando esta de usufruir de seu bem, único meio de transporte utilizado 

para ir para o trabalho bem como levar seus filhos menores para a 

escola.” Nada obstante, ao lhe ser oportunizado manifestação nos autos, 

o DAE prontamente esclareceu a verdade dos fatos, relatando os motivos 

da recusa ao pagamento do valor postulado e apresentando a íntegra do 

procedimento administrativo instaurado a respeito da demanda. Realmente, 

fica claro que houve distorção dos fatos, por parte do autor. Vejamos: 1. 

Conforme consta do processo administrativo realizado pelo DAE, o 

primeiro orçamento à apuração dos danos decorrentes do acidente foi 
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realizado no dia seguinte à colisão, onde restou apurado o valor de R$ 

3.298,37, com o qual a autarquia adimpliu. 2. Somente em 25.01.2019, ou 

seja, mais de 02 (dois) meses após o sinistro, o autor realizou outra 

avaliação do veículo e apresentou orçamento à autarquia em valor 

superior, agora postulando a substituição da capa do estepe. 3. Dos 

próprios orçamentos apresentados, dessume-se que o veículo percorreu 

9.475 km, entre o período do 1º orçamento e o 2º orçamento, significando 

que: a) o veículo continuou em poder do demandante; b) o mesmo 

continuou a utilizá-lo em suas atividades diárias, inexistindo a 

indisponibilidade comentada na inicial; c) a impossibilidade de conferir 

legitimidade ao 2º orçamento, em face da realidade do uso, disponibilidade 

do carro e temporalidade do 2º orçamento, em evidente prejuízo da 

relação de causalidade à viabilidade da responsabilidade civil perquirida. 

Não bastasse essa realidade, após resposta do DAE, ao ser oportunizada 

réplica ao autor, este mudou sua versão da narrativa, relatando que 

permaneceu sim no uso do veículo durante o período e não com 

indisponibilidade deste como afirmou na 1ª petição: “No entanto, e em 

razão do trabalho do Requerente que é vendedor externo e por ser seu 

único meio de transporte/ferramenta de trabalho, o Requerente mesmo 

com o veículo danificado e, enquanto aguardava por uma resposta do 

Réu, ficou rodando com o veículo, uma vez que precisava vender seus 

produtos e cumprir com os compromissos junto a clientela, sendo este o 

motivo da diferença de quilometragem entre o primeiro e o segundo 

orçamento.” Nada obstante, trouxe documentos divergentes. Contudo, 

manteve seu pleito à condenação do DAE ao pagamento da peça capa do 

estepe, mesmo sem evidenciar qualquer argumento às seguintes razões: 

a) os motivos da não inclusão do prejuízo no 1º orçamento; e b) o motivo 

de sua mudança de versão, em razão dos elementos evidenciados na 1ª 

petição. É importante frisar que tais elementos percorrem a denominada 

“causa de pedir”, estando, portanto, esta prejudicada em face das 

versões contraditórias apresentadas. 2. DA AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS Impugnando a contestação do DAE, 

o autor, em réplica, apresenta, no corpo de sua petição, trecho de um 

orçamento, estranhamente diferente do que consta no processo 

administrativo e da petição inicial. Assim, vê-se divergência entre o 

orçamento da inicial, do orçamento da contestação (com pagamento 

efetivado no processo administrativo) e o terceiro orçamento destacado 

somente quando da réplica, pelo autor. Vale asseverar que o 2º 

documento, constante oficialmente do procedimento junto ao DAE, diverge 

do consignado pelo autor na inicial e do apresentado, quando da réplica, 

pelo demandante. Acresce frisar que os documentos, atinentes ao 

processo administrativo, não sofreram qualquer impugnação por parte do 

autor. Não bastasse isso, o 3º documento, divergente, apresentado pelo 

autor, quando da réplica, detém apenas trechos do orçamento da inicial, 

onde não há indicação das partes e códigos respectivos, para fins da 

verificação do contrato, valor total e demais elementos identificadores à 

vinculação do dano à data do acidente. Além disso, ao observarmos os 

dados dos orçamentos, vê-se que em apenas 18 (dezoito) dias, o 

demandante teria rodado 9.475 km, o que, embora não seja impossível, 

foge da normalidade do uso de um automóvel de passeio, resultando em 

mais um dado que inviabiliza a pretensão do autor, em face da inexistência 

de elementos caracterizadores da relação de causalidade (conduta e 

dano). Assiste razão ao Requerido quando questiona a pretensão inicial. 

Nesse sentido, é certo que a responsabilidade civil prescinde da 

demonstração de três elementos essenciais: o dano, o ato ilícito e o nexo 

de causalidade, este, enquanto relação de causa-efeito, ou seja, a prova 

de que o prejuízo patrimonial ocorreu e, além de ter ocorrido, foi originado 

em função da conduta daquele de quem se postula eventual indenização. 

Assim, caso pretendesse a condenação da autarquia ao custeio da 

substituição da pena denominada capa do estepe, deveria o autor provar 

que a necessidade do respectivo reparo adveio especificamente da 

colisão ocorrida. Porém, face ao longo lapso temporal e quilometragem 

percorrida entre a data do acidente e a execução da nova avaliação não 

há substância à pretensão. As divergências dos documentos 

apresentados pelo autor, bem como a evidência de distorções fáticas 

quanto à posse do bem e o uso deste, além dos consectários decorrentes 

dos documentos questionados (mudanças), leva-nos a evidência da 

litigância de má-fé. Fica difícil identificar legitimidade nos documentos 

apresentados pelo autor, em face das alterações procedidas no nexo 

lógico (causa de pedir). Ainda, é necessário destacar que a capa do 

estepe, onde teria ocorrido “uma 2ª constatação, mesmo muito tempo após 

ao 1º orçamento, de um suposto dano decorrente do acidente” fica 

improvável. Resta-nos destacar que a capa do estepe é elemento externo 

ao veículo ECOESPORT, sendo incompreensível imaginar a inobservância 

por parte da concessionária, à caracterização de vício na prestação de 

serviço (CITAVEL), quando do 1º orçamento. Aliás, esta sequer é 

demandada no presente feito. Diante disso, evidencia-se que a parte 

autora não logrou êxito em apresentar os fatos constitutivos de seu direito 

(prova do nexo de causalidade), ônus processual de sua incumbência, 

por força do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não 

bastasse isso, as mudanças de versões, documentos e fatos atestam a 

ocorrência de litigância de má-fé. 3. INOCORRÊNCIA DE ASPECTOS 

VINCULATIVOS AO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL Quanto ao 

dano moral, muito menos se vislumbra sua materialização, uma vez que 

não houve a prática de ato ilícito por parte da autarquia municipal capaz de 

lesar quaisquer direitos extrapatrimoniais do demandante. Pelo contrário, o 

DAE realizou todo o procedimento administrativo escorreito, apurando as 

devidas responsabilidades, com instauração de sindicância e, ao final, 

empenho e pagamento do valor apurado como devido (consoante o 

orçamento realizado logo após o acidente). Os documentos apresentados 

pelo DAE não sofreram impugnação por parte do Autor. Além disso, a 

narrativa, pelo demandante, de que teria permanecido longo período 

privado do usufruto do seu automóvel pela inércia do requerido em realizar 

o pagamento, o que ensejaria indenização pelos danos morais 

decorrentes desse sofrimento e humilhação, igualmente caiu por terra. 

Basta a leitura da réplica para se ver a mudança dos elementos fáticos da 

lide, por parte do próprio autor. A versão foi por ele mesmo desmentida, ao 

afirmar que permaneceu utilizando o veículo durante todo o período em 

que tramitava o procedimento administrativo, para fins do pagamento da 

indenização. Pelo exposto, não há qualquer justificativa ao pleito. 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AUTOR – ASPECTOS LEGAIS E 

INDEXADORES (ART. 927 DO CPC) Por fim, depreende-se da contestação 

apresentada pelo DAE a pretensão em ver o autor condenado por 

litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos com o fim 

de alcançar objetivo ilegal. Como bem se observa, asseverou o 

reclamante, em sua peça vestibular, que os danos materiais ocasionados 

no veículo foram orçados em R$ 5.062,44 (cinco mil sessenta e dois reais 

e quarenta e quatro centavos) pela concessionária Citavel, quando, em 

verdade, foi realizado, na mesma concessionária, um primeiro orçamento, 

no valor de R$ 3.298,37 (três mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e 

sete centavos) e, muito posteriormente, foi realizado um 2º orçamento, 

quando já acrescidos quase 10.000 km ao automóvel. Dessa breve 

digressão já se verifica que o demandante falta com a verdade em suas 

alegações. Destarte, em réplica, o próprio autor, modificou os dados 

inicialmente contabilizados, com o acréscimo de documentos 

questionáveis e dados informativos divergentes da causa de pedir 

inicialmente destacada, tanto no que se refere ao pedido de danos 

materiais como para o pedido de danos morais. É certo que, não fossem 

os esclarecimentos prestados detalhadamente pelo demandado, o juízo 

seria conduzido a erro, vez que o autor ajuizou a presente demanda 

totalmente baseada em fatos inverídicos e distorcidos. Não é demais 

recordar que a boa-fé é conduta esperada de todos aqueles que de 

qualquer forma participem de um processo (art. 5º, CPC). De igual forma, o 

Código de Processo Civil destaca o dever de colaboração de todos os 

sujeitos processuais à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (art. 

6º, CPC). Justamente para barrar a prática de condutas reprováveis como 

a presentes e visando a lisura nos procedimentos judiciais, prevê o Código 

de Processo Civil: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar 

de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Tal sanção já é prevista desde a égide do 

CPC/73, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que a litigância de 

má-fé “traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a 

intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se 

comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no 

art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de 

má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II)” 

(REsp 1641154 BA, Relatora Min. Nancy Andrighi). Além do indexador 

acima destacado, nos termos do art. 927 do CPC, vê-se também quanto ao 
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dever de uniformização da jurisprudência, para fins da devida 

observância da isonomia constitucionalmente prevista (jurisprudência 

estável, íntegra e coerente, art. 926 do CPC). Nessa dimensão, há farta 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso à 

responsabilização, nos termos pleiteados pelo demandado. Nessa ordem à 

unidade do direito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CPC, ART. 80 – 

PROVA DA DESLEALDADE PROCESSUAL - HONORÁRIOS 

SUCUMBÊNCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se estiver comprovado nos autos que a 

parte autora age de forma desleal para tentar alterar a verdade dos fatos 

para induzir o Julgador em erro, razão pela qual não há de ser afastada a 

multa por litigância de má-fé, a manutenção da pena por litigância de má-fé 

estabelecida é medida que impõe. 2. Se os honorários advocatícios são 

fixados consoante apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 2º), 

compete ao magistrado considerar a expressão econômica da demanda, a 

responsabilidade do advogado, a demora na solução da lide e a 

importância da causa.(TJ-MT - APL: 00027563920158110045 

109915/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 

14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017) 

Assim, constatado que o autor litigou com má-fé quando da propositura do 

presente feito (art. 80, II e III CPC), visto que além da inversão fática dos 

dados dos autos, apresentou documentos divergentes e questionáveis, 

além de pretender valores não lastreados pela ordem jurídica à 

constatação da indenização, necessária se faz a condenação. Em virtude 

do exposto, condeno o demandante ao pagamento de multa no montante 

de 1% do valor corrigido da causa, a fim de indenizar o requerido, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DAE, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 81 e 85, § 3º, I, do 

CPC, e 55 da Lei nº 9.099/95. 5. DA CONCLUSÃO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO O PEDIDO e, 

ainda, CONDENO O AUTOR, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa 

de 1% do valor corrigido da causa, bem aos honorários advocatícios em 

favor do demandado, então fixados em 10% sobre o valor da causa. Via 

de consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010650-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010650-08.2020.8.11.0002. AUTOR: V. M. D. S. REU: UNIMED NORTE 

NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência para a 

realização de exames e danos morais – negativa de atendimento menor 

gestante, proposta por VITÓRIA MARIA DA SILVA em desfavor de Unimed 

Norte/Nordeste. É o necessário. Fundamento e decido. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí estabelecer no art. 

8º da Lei n. 9.099/95, que determina que: Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. (negritei e grifei). Mais adiante o artigo 51, IV da Lei n. 

9.099/95, dispõe: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei; Ante o exposto, reconheço a incompetência 

absoluta deste Juízo para processamento do presente feito, 

consequentemente, julgo extinto o processo sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 51, IV, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Procedam-se às 

anotações e baixas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002057-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MAXIMO DA SILVA (EXECUTADO)

LIANE DA SILVA E SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

dentro prazo legal, retirar, virtualmente, o termo, já devidamente assinado 

eletronicamente pela magistrada, expedido nestes autos junto ao id. 

312853364 e proceder o devido cumprimento do item 2 da decisão 

proferida no id. 30510950. E, intima-se, ainda, a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a 

diligência do oficial de justiça para o cumprimento do mandado de 

intimação dos requeridos quanto a penhora realizada nestes autos. 

Ademais, a referida guia de diligência e comprovante de seu respectivo 

adimplemento, deverá ser emitida mediante acesso ao site 

www.tjmt.jus.br,link emissão de guias de diligência, sendo, necessário o 

preenchimento correto do número destes autos; informar o exato bairro 

para cumprimento das missivas e emitir correspondente ao valor de cada 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011794-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADAILTON CORREA MUNIZ (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, 17 de abril 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 
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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: 1011383-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTHON FONTONIA DO NASCIMENTO (REU)

 

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 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 a parte autora para manifestar sobre o AVISO DE 

RECEBIMENTO recebido por 3ª pessoa, não sendo a parte requerida 

devidamente citada. VÁRZEA GRANDE, 20 de abril 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007815-47.2020.8.11.0002

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:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1007815-47.2020.8.11.0002; Valor causa: R$ 5.132,93; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação Fiduciária]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a petição de ID. 31325928 veio 

desacompanhada dos documentos ali mencionado VÁRZEA GRANDE, 20 

de abril de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019139-68.2019.8.11.0002

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:

JACKSON ORNEY ALVES GUERRA (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, PARA cumprimento do mandado na Comarca de Nova Mutum/MT, 

uma vez que não há mais necessidade da Expedição de Carta Precatória 

para o Estado de Mato Grosso, onde houver o sistema PJE. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de abril de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001850-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CUMPRIR COM O ITEM 06 DA 

DECISÃO DE 19/04/217 CUJO TEOR É: 6. Após, intimem-se as respectivas 

partes para impugnarem.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001850-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CUMPRIR COM O ITEM 06 DA 

DECISÃO DE 19/04/217 CUJO TEOR É: 6. Após, intimem-se as respectivas 

partes para impugnarem.

Certidão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010539-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON ALESON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que a parte autora foi intimada através do seu patrono pelo 

Diário Eletrônico, publicado em 23/10/2019, porém deixou transcorrer seu 

prazo para apresentar sua Impugnação à Contestação VÁRZEA GRANDE, 

18 de novembro de 2019. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004818-96.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (EMBARGANTE)

E. GARCIA & CIA. LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004818-96.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: E. GARCIA & CIA. 

LTDA - ME, EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Novel Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 6. 

Além do mais, verifico, que o autor atribui à causa o valor de R$-1.000,00 

(Hum mil reais). 7. Ocorre que a pretensão da parte tem por objeto discutir 

a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, de modo que o valor a ser atribuído 

à causa deve ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida nos 

termos do que dispõe o art. 292, II do CPC. 8. Conforme se observa dos 

autos de execução (1000098-86.2017.8.11.0002), foi atribuído à ação o 

valor de R$-96.957,63 (noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e sete 

reais e sessenta e três centavos) que corresponde ao valor da cobrança 

da dívida, conforme disposto no art. 292, I, do CPC. 9. Desta feita, o valor a 

ser dado à presente causa, deve seguir o mesmo valor da ação de 

execução, em obediência ao disposto no art. 292, II do CPC. 10. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA 

CAUSA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. 

MATÉRIA PASSÍVEL DE FULMINAR A TOTALIDADE DO FEITO EXECUTIVO. 

VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR PERSEGUIDO NA 

AÇÃO EXECUTIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência 

pátria que, ao se discutir, em sede de embargos à execução, matérias 

outras além de excesso dessa executio, o valor da causa a ser fixado em 

tais embargos deverá ser o valor da própria ação executiva. 2. No caso 

de que se cuida, consoante se depreende da inicial dos Embargos à 

Execução, a embargante, ora agravante, suscitou preliminar capaz de 

fulminar o Processo de Execução, uma vez que alega a possibilidade de 

haver litispendência entre o referido processo e outra Ação de Execução, 

razão pela qual, o valor da causa nos embargos à execução deve ser o 

valor da própria ação executiva. 3. Agravo de instrumento improvido 

(TRF-5 - Agravo de Instrumento: AG 08070747120154050000 SE, data de 

julgamento: 26.02.2016) 11. Assim, corrijo de ofício o valor da ação para 

R$-96.957,63 (noventa e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e três centavos) devendo o embargante recolher a as custas 

processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 12. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 13. Após o 

recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos para 

análise do pedido liminar. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002028-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATHYANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (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. 30719521 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006282-58.2017.8.11.0002

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:

JANE GONCALINA CURADO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (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 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 as partes para no prazo de 10(dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de abril 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. stitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006715-62.2017.8.11.0002

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:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

MARCIA MARIA MOTA (REU)
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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 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 INTIMAR a parte autora, para que, 

em 05(cinco) dias, informe o Bairro para citação da requerida MARCIA 

MARIA MOTA, bem como 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. Bem como manifeste-se sobre a carta 

precatória de ID. 30537030.Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007159-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

LUIZ MARCOS FERREIRA JUNIOR OAB - SP270268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANARCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias informar aos autos novo endereço completo 

da parte Requerida. Posto que o endereço informado junto ao ID. 

31166775 encontra-se incompleto, vistos que ainda falta informação 

quanto à cidade e o CEP. No mais, informo que, embora estejamos 

impedidos de encaminhar os mandados à Central de Mandado, esta 

serventia se encontra expedindo os mesmos, deixando-os pré-prontos já 

com indicação do "id" da a guia de diligência e do comprovante de 

pagamento da mesma recolhida, de modo que esta serventia terá mais 

rapidez, imediatamente a volta ao expediente forense, de encaminhar 

todos a central. Todos os mandados com guias devidamente recolhidas 

estão sendo confeccionados. Assim, com a guia de diligência do oficial de 

justiça recolhida, prontamente já deixaremos os mandados e tão somente 

aguardando a volta do expediente.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009955-25.2018.8.11.0002

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:

EMILITINA DE ALMEIDA E 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 

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 necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

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: 1009476-61.2020.8.11.0002

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:

RENAN PINHEIRO ARAGAO (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 INTIMAR a parte autora, para que, 

em 05(cinco) dias, providencie CORRETAMENTE 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.UMA VEZ QUE O ENDEREÇO 

DO REQUERIDO É BAIRRO PARQUE DO LAGO E A DILIGENCIA FOI PAGA 

PARA O BAIRRO: CENTRO. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 22 de abril 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017277-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOZINHO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

JOAOZINHO DE MAGALHAES 47407794120 (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 
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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 necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 22 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

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: 1000905-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

MULTIOLEOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (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 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, 22 de abril de 

2020 RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 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: 1002647-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSONCIONE DE SOUSA GOMES (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 necessário. VÁRZEA GRANDE, 

22 de abril de 2020. ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI Estagiária 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 101253 Nr: 10406-87.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DAS PANELAS LTDA ME, JOZEMAR 

EVERTON SANTIAGO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que as partes, 

em cojunto, vieram informar a realização de acordo, requerendo, assim, 

sua homologação e extinção do feito.
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2. Assim, estando a petição devidamente assinada por ambas as partes, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, 

ambos do Código de Processo Civil.

3. Custa recolhidas na inicial. Honorários advocatícios conforme pactuado.

4. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

5. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002487-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICARO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT29222-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 

1002487-78.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ICARO 

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 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: 1002487-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICARO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT29222-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 

1002487-78.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ICARO 

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 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: 1002487-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICARO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT29222-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 

1002487-78.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ICARO 

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 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: 1002487-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICARO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT29222-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 

1002487-78.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ICARO 

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 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: 1002487-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICARO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT29222-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE PROCESSO 

1002487-78.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ICARO 

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS 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: 1005028-79.2019.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 526 de 544



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DE ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005028-79.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: RAUL DE ARAUJO SOUZA Vistos. 1. Tendo em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido, deixo de acolher o pedido formulado no Id 13818600. 2. Dessa 

forma, providencie o autor, o regular andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário para a localização do 

bem descrito na exordial e citação da parte requerida. 3. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, no mesmo prazo acima 

disposto, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012872-80.2019.8.11.0002

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:

WESLLEY DA CUNHA TATEHIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012872-80.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WESLLEY DA CUNHA TATEHIRA 

Vistos. 1. Tendo em vista que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido, deixo de acolher o pedido 

formulado. 2. Dessa forma, providencie o autor, o regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. 

3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006687-60.2018.8.11.0002

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:

ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-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 

1006687-60.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM 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: 1001850-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001850-30.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., 

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SAMUEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAIQUE CARLLO DO CARMO REIS (TESTEMUNHA)

FERNANDO DE CARVALHO RAMALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000877-07.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES 

REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004818-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (EMBARGANTE)

E. GARCIA & CIA. LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-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 

1004818-96.2017.8.11.0002; EMBARGANTE: E. GARCIA & CIA. LTDA - ME, 

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL SA 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
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008870-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGS CAMAROES LTDA (EXECUTADO)

DOUGLAS SANTANA 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 

1008870-33.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CGS CAMAROES LTDA, DOUGLAS SANTANA DOS 

SANTOS Vistos. . 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que 

as partes vieram informar que realizaram um acordo extrajudicial, 

requerendo sua homologação e a suspensão do feito até devido 

cumprimento (Id 31388818). 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, suspendo a tramitação do feito até a data da última parcela 

do acordo em 15/04/2025, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código 

de Processo Civil. 4. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou 

eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002757-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL 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 

1002757-63.2020.8.11.0002; AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

XINGU CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação Monitória em que as partes vieram informar que realizaram um 

acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a suspensão do feito 

até devido cumprimento (Id 29198363). 2. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via 

de consequência, suspendo a tramitação do feito até a data da última 

parcela do acordo em 06/11/2020, na forma do art. 313, II, do Código de 

Processo Civil. 3. Decorrido o prazo estabelecido no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005438-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SERGIO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

1005438-06.2020.8.11.0002; AUTOR(A): RENATO SERGIO NOGUEIRA 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º, do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, a discussão gira em torno de 

suposto ato ilícito praticado, configurando-se, assim, causa de natureza 

eminentemente civil. 3. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há em um dos polos uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda, que deverá ter conteúdo financeiro e não 

puramente indenizatório. 4. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO IMPROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos polos da contenda. (CC 

31434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – MATÉRIA 

EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a questão tratada 

na ação tem natureza eminentemente cível, a competência para o 

processo e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não 

das varas especializadas de direito bancário. (CC 1399/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). 

5. Dessa forma, redistribua-se o presente feito a uma das varas cíveis 

desta Comarca. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007980-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (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 DECISÕES PROCESSO 

1007980-94.2020.8.11.0002; AUTOR(A): JULINHA MARTINS DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Repetição de Indébito c/c Pedido Liminar proposta por JULINHA MARTINS 

DA SILVA em face do BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos. 2. Alega, a autora, servidora pública do Município de Várzea 

Grande, que realizou um empréstimo consignado no mês de outubro/2014, 

no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), dividido em 60 (sessenta) 

parcelas fixas de R$ 317,77 (trezentos e dezessete reais e setenta e sete 

centavos), as quais foram descontadas em sua folha de pagamento, 

tendo quitado o contrato em setembro/2019. 3. Esclarece que foi obrigada 

a fazer um cartão de crédito, com limite de R$ 1.717,00 (um mil e 

setecentos e dezessete reais), o qual seria liberado somente se o 

Município deixasse de repassar o valor da parcela à instituição financeira. 

Todavia, afirma que nunca recebeu o cartão de crédito ou teve algum 

valor creditado em sua conta, nem sequer teve acesso à conta junto ao 

banco requerido. 4. Ademais, em janeiro de 2015 começaram a ser 

descontados de sua folha de pagamento o valor de R$ 106,00 (cento e 

seis reais) do cartão BMG e, ao buscar informações junto à parte 

requerida, foi-lhes informado que ela teria assinado um contrato, cujo valor 

seria cobrado até o final do empréstimo consignado, com posterior 

restituição com juros e correção. Ocorre que, os descontos continuam 

sendo realizados na folha de pagamento da autora, mesmo após ter 

quitado o empréstimo consignado. 5. Por esta razão, busca o autor, a 
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antecipação da Tutela de Urgência para que seja determinada a imediata 

suspensão dos descontos no valor de R$ 106,00 (cento e seis reais) em 

sua folha de pagamento à título de cartão de crédito. E, no mérito, requer a 

declaração de nulidade/inexistência de contratação de cartão de crédito, 

na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), com a 

condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais, e 

repetição do indébito, bem como, a inversão do ônus da prova. Ademais, 

caso seja comprovado o uso do dinheiro, seja realizada a 

readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado 

(RMC) para empréstimo consignado, com prazo final para quitação do 

débito, descontando os valores já pagos. 6. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 7. Pois bem. Para a concessão da Tutela 

de Urgência é necessário a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 8. A probabilidade do 

direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. 9. Em relação ao pedido de suspensão do contrato e dos 

descontos, verifico que não estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora. 10. Explico. 

Deve haver nos autos prova suficiente para que haja convencimento do 

julgador de que a parte é titular do direito material disputado, para que seja 

concedida a tutela de urgência antecipada, o que inexiste no caso em 

apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, ou não, de 

contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que será 

propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 11. Por esta razão, 

INDEFIRO a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados 

na folha de pagamento da parte autora. 12. Cite-se o requerido para 

contestar a presente ação, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o 

de que se não houver contestação no prazo assinalado, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 13. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 14. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 15. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 16. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor da autora, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 17. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 85 do CPC. 18. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002005-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002005-91.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: FRANCIELY FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A, ao argumento de 

que houve contradição na decisão de ID 28361944, uma vez que não há 

necessidade de comprovar a mora do devedor, eis que restou demostrada 

através da constituição por instrumento de protesto. 2. Os Embargos de 

Declaração foram opostos no prazo legal, conforme se depreende de 

certidão lançada nos autos. É o sucinto relatório. Decido. 3. 

Preliminarmente, registro que entendo que no caso vertente não é 

necessário oportunizar resposta à parte adversa sobre os embargos de 

declaração interpostos. 4. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, e os REJEITO, visto que 

não existe contradição na decisão proferida. 5. No caso dos autos, o 

autor foi intimado a emendar a inicial ante a inexistência de comprovação 

de mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada 

retornou com o motivo “Não existe o número”. Na sequência, o autor juntou 

aos autos instrumento de protesto. 6. Ocorre que, a notificação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

os meios para a localização do devedor. 7. Sobre o tema, assim tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “LOCALIDADE SEM 

ENTREGA DOMICILIAR” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRADO 

- MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação 

extrajudicial pelo motivo “localidade sem entrega domiciliar” ou o 

esgotamento das tentativas de notificação pelo credor, não resta 

comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) 8. Por esta razão, 

determinou-se a emenda à inicial, em observação aos pressupostos de 

constituição válida do processo. 9. Assim, por entender que não há 

contradição na decisão objurgada, com fulcro nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, REJEITO os presentes embargos 

de declaração e, por conseguinte, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008194-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008194-85.2020.8.11.0002; REQUERENTE: MINAS LOCADORA DE 

VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º, do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, a causa é de natureza 

eminentemente civil. 3. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há em um dos polos uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda, que deverá ter conteúdo financeiro e não 

puramente indenizatório. 4. Nesse sentido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO IMPROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos polos da contenda. (CC 

31434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – MATÉRIA 

EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a questão tratada 

na ação tem natureza eminentemente cível, a competência para o 

processo e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não 

das varas especializadas de direito bancário. (CC 1399/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). 

5. Dessa forma, redistribua-se o presente feito a uma das varas cíveis 

desta Comarca. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008209-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A L T RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008209-54.2020.8.11.0002; REQUERENTE: A L T RODRIGUES EIRELI - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º, do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, a 

causa é de natureza eminentemente civil. 3. Portanto, a competência não é 

decidida meramente porque há em um dos polos uma instituição financeira, 

mas sim pela natureza da demanda, que deverá ter conteúdo financeiro e 

não puramente indenizatório. 4. Nesse sentido: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos polos da 

contenda. (CC 31434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016). CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA 

SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a questão 

tratada na ação tem natureza eminentemente cível, a competência para o 

processo e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não 

das varas especializadas de direito bancário. (CC 1399/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2016, Publicado no DJE 06/09/2016). 

5. Dessa forma, redistribua-se o presente feito a uma das varas cíveis 

desta Comarca. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006505-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER RONDON BONAFE (EMBARGANTE)

JANDIR BONAFE - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006505-11.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: JANDER RONDON 

BONAFE, JANDIR BONAFE - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. . 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, considerando que os documentos 

trazidos aos autos não são robustos capazes de assegurarem a 

hipossuficiência da autora, concedo o de 15 (quinze) dias, para que 
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comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002762-27.2016.8.11.0002

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:

GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

RENATO ADALBERTO CURADO (REU)

BENEDITO DE FIGUEIREDO (REU)

ELISANGELA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002762-27.2016.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: GFMR COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 

ELISANGELA RIBEIRO, RENATO ADALBERTO CURADO, BENEDITO DE 

FIGUEIREDO Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que o patrono da 

parte autora informou que renunciou aos poderes que lhe foram 

conferidos (ID 6814957). 2. Dessa forma, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono, 

objetivando regularizar sua capacidade processual, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 76, §1º, CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005778-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA APARECIDA 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 

1005778-52.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO GMAC S/A, em face 

de ELIZÂNGELA APARECIDA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo Chevrolet, Celta, cor prata, 

ano 2012, placa OBG-1399, que fora alienado fiduciariamente em garantia 

e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor 

sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à citação da 

requerida (id. 12871861). Efetivada a medida liminar (id. 16490633) e 

citada (id. 16490635), a requerida, em sede de contestação, através da 

Defensoria Pública Estadual, pede a purgação da mora em forma de 

parcelamento do débito, o reconhecimento do adimplemento substancial do 

contrato, conforme se visualiza através do id. 16627092. 3. Intimado, o 

autor impugna os termos da contestação e pede o indeferimento da 

gratuidade processual em favor do requerido. 4. Vieram-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de 

produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o 

pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

DO MÉRITO 6. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por 

BANCO GMAC S/A, em face de ELIZÂNGELA APARECIDA DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos, conforme relatório acima descrito. DA 

PURGAÇÃO DA MORA 7. No caso dos autos, a parte devedora pugnou 

pelo pagamento das parcelas de forma parcelada, deixando transcorrer o 

prazo sem que houvesse o pagamento integral do débito. 8. Pois bem, com 

o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

não há mais falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos 

do respectivo §2º, “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”. 9. Neste sentido, trago o julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O 

Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao 

devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não 

havendo, portanto, possibilidade de purga da mora, apenas pelo 

pagamento das parcelas atrasadas. - Conforme julgamento do 

REsp.1.418.593, representativo da controvérsia, há necessidade de 

pagamento integral da dívida, isto é, pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas. (TJ-MG - AI: 10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, 

Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). (AI 91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 

DJE 21/09/2015)” 11. Desta forma, deixo de acolher o pedido de 

parcelamento. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 12. Em 

sede de contestação o requerido informa que é possível a preservação do 

contrato nos casos de alienação fiduciária, razão pela qual pede seja 

reconhecido o adimplemento substancial do contrato. 13. Pois bem. Em que 

pese as argumentações do requerido, esta magistrada perfilha do 

entendimento de que é inaplicável a teoria do adimplemento substancial 

nos contratos de alienação fiduciária. 14. Aliás, sobre o tema já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria 

do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em 

garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 15. Assim, motivado na ausência de 

previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 16. Desta forma, e considerando que no mandado de citação 

constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida 

efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo 

decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 17. Em 

especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto à 

dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DA JUSTIÇA GRATUITA 18. Postula o requerido pela concessão 

da gratuidade processual em seu favor, haja a vista a sua condição de 

hipossuficiência financeira. 19. Em que pese a impugnação do autor, 

entendo que o pedido merece acolhimento haja a vista a apresentação de 

documentos que demonstram sua incapacidade de recolher as custas 

processuais. 20. Assim, defiro os benefícios da justiça em seu favor. 

DISPOSITIVO 21. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

22. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10 % sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício ora 

deferido. 23. Intime-se a Defensoria Pública da presente sentença. 24. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 
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necessárias. 25. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007680-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA AGOSTINHO COSTA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007680-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SILVANA AGOSTINHO COSTA DE AZEVEDO Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, promovida por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de SILVANA 

AGOSTINHO COSTA DE AZEREDO, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo Fiat Uno, cor branca, ano 

2012, placa AWA-1544, que fora alienado fiduciariamente em garantia e, 

ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor 

sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à citação da 

requerida (id. 15086567). Efetivada a medida liminar (id. 15946073) e 

citada (id. 15946075), a requerida, em sede de contestação, através da 

Defensoria Pública Estadual, pede a purgação da mora em forma de 

parcelamento do débito, o reconhecimento do adimplemento substancial do 

contrato, conforme se visualiza através do id. 15899754. 3. Intimado a se 

manifestar, o autor impugna os termos da contestação e reafirmar o 

pedido de procedência do pedido. 4. Vieram-me os autos conclusos para 

prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO 6. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de SILVANA 

AGOSTINHO COSTA DE AZEREDO, ambos qualificados nos autos, 

conforme relatório acima descrito. DA PURGAÇÃO DA MORA 7. No caso 

dos autos, a parte devedora pugnou pelo pagamento das parcelas de 

forma parcelada, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o 

pagamento integral do débito. 8. Pois bem, com o advento da Lei 

10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais falar 

em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo §2º, 

“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”. 9. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do 

art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). (AI 91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

21/09/2015)” 11. Desta forma, deixo de acolher o pedido de parcelamento. 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 12. Em sede de 

contestação o requerido informa que é possível a preservação do 

contrato nos casos de alienação fiduciária, razão pela qual pede seja 

reconhecido o adimplemento substancial do contrato. 13. Pois bem. Em que 

pese as argumentações do requerido, esta magistrada perfilha do 

entendimento de que é inaplicável a teoria do adimplemento substancial 

nos contratos de alienação fiduciária. 14. Aliás, sobre o tema já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria 

do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em 

garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 15. Assim, motivado na ausência de 

previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 16. Desta forma, e considerando que no mandado de citação 

constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida 

efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo 

decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 17. Em 

especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto à 

dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DISPOSITIVO 18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto 

da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos. 19. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10 % sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora 

defiro. 20. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 21. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007881-27.2020.8.11.0002

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:

WILLIAN DA SILVA NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007881-27.2020.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: WILLIAN DA SILVA NOVAIS 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: 1006296-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA CORREIA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006296-37.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GERALDA CORREIA DA CUNHA Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e 
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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: 1002887-53.2020.8.11.0002

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:

LUCAS DA SILVA MARTINS SERIQUETI (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 8 8 7 - 5 3 . 2 0 2 0 . 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: LUCAS DA 

SILVA MARTINS SERIQUETI 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010539-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON ALESON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010539-92.2018.8.11.0002 AUTOR(A): MAYKON ALESON DA SILVA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

PATRICIA PEDREIRA GONDIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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 

1009029-44.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES DANTAS 

ROMAO, PATRICIA PEDREIRA GONDIM Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial proposta por BANCO SAFRA S/A em face 

de TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA, THALLES DANTAS ROMÃO e 

PATRÍCIA PEDREIRA GONDIM ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo, pois, a extinção do feito nos termos do art. 487, III, b, 

do CPC. 3. Observo, todavia, que o acordo não foi anexado aos autos a 

fim que fosse homologado nos termos requerido, razão pela qual, 

considerando que o pedido encontra-se assinado por ambas as partes, 

homologo a sua extinção com base no cumprimento da obrigação. 4. Desta 

forma, acolho o pedido das partes e JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na 

inicial. Considerando que o pedido de extinção não trata dos honorários, 

deixo de reconhecê-los. 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: 1009547-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO UBIRATAN CURVO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-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 

1009547-97.2019.8.11.0002 AUTOR(A): PAULO UBIRATAN CURVO DE 

LIMA REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. PAULO UBIRATAN CURVO DE 

LIMA, devidamente qualificado nos autos, promove os presentes 

Embargos à Execução em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando 

que o contrato objeto da Execução nº 1002024-39.2016.8.11.0002, 

apresenta abusividades, pelo que requer a sua revisão. 2. Como 

pretensão de mérito, postula pelo afastamento da capitalização diária, dos 

juros praticados acima da média de mercado, da comissão de 

permanência cumulada com juros remuneratórios e juros de mora. Alega, 

ainda, como preliminar de mérito, a inépcia da inicial afirmando que o título 

não é líquido, certo e exigível pois a embargada não teria apresentado os 

extratos bancários para aferição das parcelas já adimplidas pelo 

embargante. 3. Os Embargos foram recebidos (id. 23013018) e o 

embargado, devidamente intimado, apresentou a impugnação aos 

embargos (id. 26020243), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial no 

ponto em que o embargante deixou de depositar as parcelas 

incontroversas a tempo e modo contratados. Por fim, alegou a inexistência 

de abusividades no referido contrato e pede a improcedência dos 

embargos. 4. Instados a apresentarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, a embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide, 

enquanto que a embargante nada requereu. 5. Após, vieram-me 

conclusos. É o relatório. DECIDO. 6. Registro, inicialmente, que a lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado do mérito, não havendo, 

dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. DA 

PRELIMINAR DE MÉRITO DO EMBARGANTE 7. O embargante, em sua peça 

de defesa, arguiu que a ação executiva é inépta, pois, falta ao título que a 

instrui, certeza, liquidez e exigibilidade na medida em que a embargada 

teria deixado de anexar, junto com a execução, os extratos da conta 

bancária para comprovar o valor do débito. 8. A preliminar não merece 

prosperar. Com efeito, a execução executiva foi instruída com Cédula de 

Crédito Bancário (id. 22459202), devidamente acompanhada do 
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demonstrativo do débito/planilhas de cálculos (id. 22459202). 9. 

Ressalte-se, ainda, que a Lei nº 10.931/2004 estabelece que a Cédula de 

Crédito Bancário constitui título executivo (art. 26) e sua liquidez pode se 

dar mediante planilha de cálculo ou extratos bancários (art. 28). 10. Sobre 

o tema, segue o julgado. EMENTA: EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA CORRENTE. 

DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 

DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA 

PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES - DESCUMPRIMENTO DO ART. 

917, § 3º, DO CPC. - É dispensável a juntada de extratos de conta 

corrente quando a petição inicial da ação de execução está instruída com 

a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito. "A Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor apresentado no demonstrativo de débito". - É requisito da 

petição inicial dos embargos à execução a declaração do valor tido como 

correto e a apresentação da respectiva memória de cálculo, consoante o 

disposto no art. 917, § 3º, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 

1.0390.16.002797-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 

13/07/2017). 11. Assim, a força executiva está amparada em lei especial 

e, no presente caso, foram apresentados documentos com informações 

suficientes para provar a quantia devida, sendo, pois, dispensável a 

juntada dos extratos da conta-corrente. 12. Posto isso, deixo de acolher a 

preliminar ora aventada. DA PRELIMINAR DE MÉRITO DO EMBARGADO 13. 

O embargante alega, em sua defesa, que os embargos são inéptos ante a 

ausência de depósitos, a tempo e modo contratados, dos valores tidos 

como incontroversos. 14. Pois bem. Vejo que os argumentos do 

exequente/embargado não devem ser acolhidos. Em que pese a previsão 

contida no art. 330, § 2º e 3º do do CPC, vejo que tal assertiva poderia ser 

aplicada, com rigor, se fosse o caso de ação pura de revisão de 

contratos. 15. No caso presente, o devedor busca, através dos presentes 

embargos excluir o excesso que, segundo ele, está incidindo sobre o 

valor da execução, já que o exequente não teria abatido os valores já 

adimplidos. 16. Note-se que tal matéria é de prova e como tal deverá ser 

analisada nos tópicos meritórios que adiante de seguirão, razão pela qual, 

deixo de acolher a preliminar. DO MÉRITO 17. Trata-se de Embargos à 

Execução, promovidos por PAULO UBIRATAN CURVO DE LIMA, em face 

de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. DA INAPLICABILIDADE DE NORMAS 

CONSUMERISTAS PARA CAPITAL DE GIRO 18. A Cédula de Crédito 

Bancário firmada com a finalidade específica de adquirir capital de giro, 

para a atividade econômica desenvolvida pelos contratantes, não se 

enquadra nas situações abrangidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, na medida em que, nestes casos, estão ausentes as figuras 

de fornecedor e consumidor, sobretudo este último, por não haver o 

destinatário final de produto ou serviço. 19. No caso dos autos, verifico 

que fora firmada Cédula de Crédito Bancário para o capital de giro da 

empresa embargante, ou seja, o crédito fornecido pela instituição 

financeira não foi utilizado pela requerente na condição de destinatária 

final, mas, sim, para o fomento de sua atividade empresarial – capital de 

giro, sendo certo que, em situações tais, a jurisprudência pátria tem decido 

reiteradas vezes sobre a inaplicabilidade do CDC. 20. Logo, deixo de 

aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, ao caso em 

comento. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 21. Nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em 

contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 22. A tese 

de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 23. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 24. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios 

conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual 

seria a taxa aplicada. 25. Ora, conforme é sabedor, a constituição da 

prova de seu direito cabe a quem alega, consoante previsão contida no 

art. 373 do CPC, ônus este que o embargante não se desincumbiu já que 

bastaria a simples juntada da tabela temporal extraída do sítio eletrônico do 

Banco Central do Brasil, para demonstrar seu direito. 26. Assim, 

considerando que o autor não comprovou que as taxas de juros 

contratados sejam díspares em excesso da média praticada no mercado, 

torna inócuo seu argumento de excessividade e abusividade. 27. Por esta 

razão, improcede o pedido neste particular aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DOS JUROS 28. O autor alega ser ilegal a cobrança de juros 

remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições financeiras, no 

contrato entabulado entre as partes. 29. Pois bem. No que concerne à 

possibilidade da capitalização diária dos juros, entendo que a matéria não 

demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso 

Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a 

capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida 

nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data 

da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO,. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 

28 DA LEI N. 10.931/2004 - PREENCHIMENTO -PRETENSÃO DE REVISÃO 

DO CONTRATO - CAPITAL DE GIRO - INAPLICABILIDADE DO CDC - JUROS 

REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO 

DIÁRIA DE JUROS - PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE. - A 

capitalização de juros é admitida para os contratos celebrados a partir de 

31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada entre 

as partes contratantes. (TJMG- Apelação Cível 1.0480.09.123058-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/0020, publicação da súmula em 

18/03/2020) 30. No caso dos autos, o contrato previu expressamente que 

os juros remuneratórios seriam capitalizados diariamente, conforme se vê 

do item II – 3.2 do contrato anexado no id. 22459202. 31. Por isso, tal pleito 

improcede. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 32. O embargante alega que 

é ilegal a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros 

remuneratórios e também com os juros de mora. 33. Pois bem. Quanto à 

comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça 

por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro 

encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 34. No caso dos autos, 

que não houve a cobrança dos referidos encargos de forma cumulada, o 

que se pode constatar da planilha de débito trazida pelo 

exequente/embargado na ação de execução (id. 22459202), tendo sido 

cobrado, isoladamente, os juros de mora e multa contratual, dentro dos 

parâmetros definidos em lei. 35. Por tal motivo, improcede o pedido, uma 

vez que não incide no valor cobrado pela instituição financeira. DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 534 de 544



EXCESSO DE EXECUÇÃO 36. Quanto à pretensão apresentada pelo 

embargante no tocante ao excesso de execução, vejo que a mesma não 

dever prosperar. 37. O embargante demonstra seu descontentamento com 

o valor pretendido pelo credor, alegando que houve pagamentos de 

algumas parcelas do contrato e, sendo assim, não foram demonstradas 

pelo embargante em seu cálculo. 38. Ora, o embargante não informou 

sequer quais parcelas incluídas na planilha de débito já foram adimplidas, 

tampouco trouxe prova de pagamento das mesmas, sendo que tal prova é 

de sua competência, conforme previsão do art. 373 do CPC. 39. Diante do 

exposto, deixo de acolher o excesso de execução, não só pelas 

alegações ora deduzidas, mas também pela ausência de ilegalidade nas 

cláusulas do contrato, não havendo qualquer infringência, pelo 

embargado, da regra contida no art. 917, § 2º do CPC. 40. Por fim, noto 

que a execução encontra-se devidamente aparelhada com o título 

executivo extrajudicial consistente em Cédula de Crédito Bancário, cuja 

exequibilidade, liquidez e exigibilidade encontram-se presentes, sendo, 

pois, válidas para os fina de direito. DISPOSITIVO 41. Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados nos embargos à execução e 38 e CONDENO a embargante ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (cpc, art. 85), cuja exigibilidade 

ficará suspensa em razão da gratuidade que deferida nos autos, nos 

termos do art. 98, § 3º do cpc. 42. Transitada em julgado, translade-se 

cópia desta decisão aos autos em apenso (Processo nº 

1002024-39.2016.8.11.0002), procedendo-se com as baixas e anotações 

de praxe. 43. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004745-22.2020.8.11.0002

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:

YAGO OLIVEIRA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004745-22.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: YAGO OLIVEIRA 

CORDEIRO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA em face de YAGO OLIVEIRA CORDEIRO, partes 

devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Analisando os autos, verifiquei que a notificação encaminhada 

ao devedor se referiu à parcela com vencimento em 17/04/2019 (ID 

29191335 ), contudo, de acordo com a planilha do débito juntada no ID 

29191333 – pág. 4, a referida parcela encontra-se paga, ou seja, o 

devedor não foi notificado da parcela vencida em 17/05/2019. 3. Ademais, 

a inclusão do termo “demais subsequentes” na notificação enviada ao 

devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora para as parcelas que, 

por ventura, venha o devedor a inadimplir no decorrer do processo. 4. 

Ora, tal procedimento, caso viesse a ser aceito, colocaria o devedor em 

mora “ad eternum”, ainda que este viesse a realizar o pagamento 

extrajudicial das parcelas vencidas, situação esta não admitida por este 

juízo. 5. Dessa forma, fora oportunizado ao autor que sanasse a 

irregularidade apontada (ID 29462983). 6. O autor, por sua vez, veio aos 

autos argumentar que a notificação é válida, de acordo com a nova 

planilha de débito que junta aos autos, anexa à manifestação (ID 

29851723). 7. Pois bem. Em que pese as argumentações do autor, verifico 

que ele não se desincumbiu de comprovar a efetiva constituição em mora 

do devedor no tocante à parcela que estava vencida (17/05/2019), 

tratando-se de requisito para a propositura da ação de busca e 

apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO 

AUTOR. REQUISITOS INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE 

PARCELA PAGA. MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A 

comprovação da mora é requisito imprescindível para a propositura da 

ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - 

A administradora de consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - 

Devidamente comprovado o pagamento atempado da parcela pelo apelado, 

deve ser extinta a busca e apreensão por ausência de pressuposto 

processual - justa causa, porquanto não comprovada a mora. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, 

Relator: DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 

1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)” 9. No 

caso concreto, oportunizado prazo para o autor comprovar a mora do 

devedor, este, por sua vez, veio aos autos apresentar nova planilha de 

débito, na qual inseriu a parcela nº 41, com vencimento em 19/04/2019, 

excluída do cálculo inicial (ID 29191333 – pág. 4). 10. Com efeito, 

verifica-se que a referida parcela, inserida após a determinação de 

emenda, apresenta valor irrisório de R$ 20,20 (vinte reais e vinte 

centavos), diferente das demais parcelas do consórcio, no valor de R$ 

360,27 (trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos). 11. Ademais, 

o autor não demonstra a origem do referido valor, nem explica a 

discrepância existente entre ela e as demais parcelas. 12. Assim, 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. 13. Ante o exposto, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC. 14. Custas pagas na distribuição. 15. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 16. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012908-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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 

1012908-25.2019.8.11.0002 AUTOR(A): JOSIMAR NUNES DA SILVA 

EIRELI - ME, JOSIMAR NUNES DA SILVA REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se de ação Revisional de Contrato 

proposta por JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI, neste ato representado 

pelo seu proprietário Josimar Nunes da Silva, em face de COOPERATIVA 

DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - 

SICREDI SUDOESTE MT/PA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Aduz o autor que, no ano de 2011, celebrou com a parte requerida a 

Cédula de Crédito Bancário nº. B120309368, que em setembro do ano de 

2017 tentou saldar a dívida, no entanto, verificou que o saldo devedor se 

encontrava na monta de R$ 528.220,10 (quinhentos e vinte e oito mil 

duzentos e vinte reais e dez centavos), o que impossibilitou a quitação. 3. 

Afirma, que realizou um novo contrato - Cédula de Crédito Bancário nº. 

B720316837, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 15.139,82 

(quinze mil cento e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), restando 

o débito no importe total R$ 908.389,20 (novecentos e oito mil e cento e 

trinta e nove reais e oitenta e dois centavos). 4. Assevera, que a 

instituição financeira está cobrando juros abusivos, em desacordo com o 

contrato, ainda alega a cobrança capitalizada, o que não seria permitido na 

legislação vigente, razão pela qual propôs a presente demanda, visando a 

revisão do contrato entabulado com a parte requerida. 5. Em decisão ID. 

26876726, fora indeferida a antecipação de tutela e determinada a citação 

da parte requerida. 6. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

sua contestação, visualizada em ID. 28495635. 7. Por sua vez, a parte 

autora apresentou sua impugnação, conforme ressai de ID. 29450651. 8. 

Intimados a produção de provas – ID. 29704535, somente o requerido se 

manifestou id. 29862523 9. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. 
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DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 10. A lide em apreço, 

nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado do mérito, não havendo, dessa 

forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova documental 

aportada é suficiente para o meu convencimento, já que se trata de 

revisão de cláusulas contratuais. DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA 11. No caso dos autos, a parte requerida nada 

juntou de documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de 

alterar o cenário inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 

12. Assim, sem maiores delongas, considerando que o requerido não 

comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar com 

as custas e honorários advocatícios deixo de acolher a preliminar arguida 

e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já deferidos. DAS 

DEMAIS PRELIMINARES 13. Considerando que as outras preliminares 

aventadas pela parte requerida se confundem com o mérito, juntamente 

com o mesmo serão analisadas. DO MÉRITO Do Código de Defesa do 

Consumidor 14. Consigno que é fato que o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicado às instituições financeiras o que já está 

sedimentado pela jurisprudência pátria, constando da Súmula 297 do STJ. 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. 15. No entanto, no presente caso o crédito fornecido pela 

instituição financeira não foi utilizado pela requerente na condição de 

destinatária final e, sim, para o fomento de sua atividade empresarial, 

sendo certo que em situações tais a jurisprudência pátria tem decido 

reiteradas vezes sobre a inaplicabilidade do CDC, senão vejamos: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL 

CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA 

DETERMINADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ENCARGOS DA 

REALIZAÇÃO DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. Não 

se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados com instituições financeiras, quando destinados à 

formação de capital de giro, ou seja, ao fomento da atividade empresarial 

do mutuário ou tomador do empréstimo, razão pela qual não há que se 

falar em inversão do ônus da prova.A possibilidade jurídica de se inverter 

o ônus probatório em face da verossimilhança da alegação ou 

hipossuficiência do consumidor não significa impor à parte contrária o 

dever de arcar com o pagamento das despesas com a prova técnica, 

determinada de ofício pelo magistrado, pois não se confunde o ônus da 

prova (obrigação processual de provar os fatos alegados) com os 

encargos da realização da prova (adiantamento das despesas 

processuais e honorários do perito) que incumbem a quem requereu, ou 

ao autor, quando esta for requerida por ambas as partes ou determinada 

de ofício pelo juiz.” (TJDF - 20080020052129AGI, Relator NATANAEL 

CAETANO, 1ª Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 30/06/2008, p. 24). 

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA 

JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS. LIMITAÇÃO (12% AA). LEI DE 

USURA (DECRETO N. 22.626/33). NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 

4.595/64. SUMÚLA 596 DO STF. ANATOCISMO. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ILEGALIDADE. Em 

regra, não se aplica o CDC, às relações travadas entre pessoas jurídicas. 

Também não se caracteriza, em regra, como relação de consumo, aquela 

decorrente de um contrato de mútuo, celebrado por uma Entidade 

Financeira e uma Empresa. Indiscutível, apenas, que o dinheiro, objeto do 

mútuo, pode ser caracterizado como bem consumível. A presunção, 

nestas hipóteses, entretanto, é de que ele atuaria como fomento, à 

atividade empresarial. Não há que se falar, em tais casos, em inversão do 

ônus da prova se o consumidor não se apresente como hipossuficiente. 

Não se aplica a limitação de juros no percentual de 12% ao ano, prevista 

no Decreto 22.626/33 - Lei de Usura, aos contratos de crédito celebrados 

por entidades pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional. Continuam em 

vigor, ainda, as disposições da Lei Federal 4595/64, que não foram 

revogadas pelo Artigo 25 do ADCT, face à promulgação, após a edição de 

sucessivas medidas provisórias, da Lei Federal 8.392, de 30/12/1991, que 

foi a responsável por prorrogar o prazo de 180 dias, previsto nas 

disposições transitórias, até a promulgação de lei complementar indicada 

no Artigo 192 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 596 do STF. O 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que "a 

comissão de permanência é devida para o período de inadimplência, não 

podendo ser cumulada com correção monetária nem com juros 

remuneratórios (...)" (Súmula nº 30). A correção monetária tem por 

finalidade, apenas, a recomposição do capital. Por esta razão, a 

estipulação contratual que prevê a Taxa Referencial - TR, como índice de 

atualização monetária, é abusiva e ilegal, uma vez que a sua natureza é 

de índice de remuneração. Primeiraapelação provida parcialmente e 

segunda não provida.” (TGMG - 107020309062010011 MG 

1.0702.03.090620-1/001(1), Relator: PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 06/08/2008, Data de Publicação: 27/05/2008). 16. No mesmo 

sentindo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do 

julgamento do RESP 264 126/RS, em que figurou como Relator o eminente 

Ministro Barros Monteiro, deixou registrado que: "Tratando-se de 

financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a 

incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, 

portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de 

consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do Consumidor". 17. 

No entanto, a jurisprudência vem perfilhando o entendimento de que em 

determinados casos é possível a aplicação da lei consumerista ao 

consumidor profissional, desde que comprovada a sua vulnerabilidade 

técnica, jurídica ou econômica. 18. In casu não restou caracterizada a 

vulnerabilidade excepcional da requerente que autorize a incidência do 

CDC. Igualmente, não se pode falar em vulnerabilidade econômica ou 

jurídica, porquanto se presume que a aquisição de crédito para o exercício 

da sua atividade esteja no âmbito de atuação que razoavelmente se 

espera da requerente. 19. Feitas essas considerações, afasto a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. 

Portanto, a presente lide deve ser analisada à luz do Código civil. DOS 

JUROS REMUNERATÓRIOS 20. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 21. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 22. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 23. No 

caso dos autos, a taxa de juros pactuada em ambos os contratos (id. 

28495637 - contrato B12030936-8, juros de 2,09% ao mês e ID. 28495638, 

contrato B720316837, juros de 1,94% ao mês), mostram-se abaixo da 

taxa média de mercado, conforme ressai de ID. 28496553. 24. Logo, 

mantém-se a taxa de juros pactuada. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS 

JUROS 25. O autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de 

forma capitalizada. 26. Pois bem. No que concerne à possibilidade da 

capitalização mensal dos juros, entendo que a matéria não demanda 

maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do Superior 

Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de 

Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a capitalização dos juros, 

inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários 

celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida 

Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, in 

verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO 

DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES 

CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA 

COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE 

BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO,. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a 

revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, 

caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou 

relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É de se assinalar 

posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa 

de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O interesse recursal, que 

repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à 

imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção 

do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da 

medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Dessa forma, resta 

prejudicado os pedidos de restituição de valores por cobrança da abertura 

de crédito e nem da emissão de carnê. Desde a MP nº 2.170-36/2001, em 

vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização 

mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, 

bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao 

duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. 

Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior 

amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no 
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ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o 

empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. 

Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

j. 25/05/2010). (N.U 1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

10/12/2019). 27. No caso dos autos, os contratos previram 

expressamente que os juros remuneratórios seriam capitalizados 

mensalmente. Ademais, a taxa de juros anual pactuada entre as partes, é 

superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. 28. Por isso, tal pleito 

improcede. DA MULTA CONTRATUAL 29. Com relação ao tema, o CDC 

prevê que “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de 

obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do 

valor da prestação” – (CDC, art. 52, § 1º). 30. No caso dos autos, os 

contratos preveem multa moratória de 2% (dois por cento), sobre o valor 

devido. 31. Dessa forma, deixo de afastar o referido encargo, tendo-se 

em vista que está em consonância com a previsão legal. 32. Por esta 

razão, improcede o pleito. DOS SEGUROS 33. Quanto ao seguro financeiro 

e seguro do bem são inerentes ao contrato de financiamento, não 

implicando venda casada nem havendo vedação a ele. Em tese, acarreta 

segurança para os contratantes porque se houver sinistro previsto nas 

cláusulas a seguradora quitará o saldo devedor do contrato. 34. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.13.003817-7/001 - COMARCA DE 

VARGINHA - APELANTE (S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - APELADO (A)(S): MARIA NAZARE 

BARBOSA ALVES EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. DECOTE DA VERBA INTEGRANTE. POSICIONAMENTO DO 

STJ. REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO 

FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. Somente será possível a redução da taxa 

de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade 

por parte da instituição financeira. Nos contratos bancários sujeitos ao 

Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão 

de permanência para viger após o vencimento da dívida, devendo ser 

decotado os encargos moratórios cobrados cumulativamente. O seguro 

financeiro e seguro do bem são inerentes ao contrato de financiamento de 

veículo, não implicando venda casada nem havendo vedação a ele.” 

(TJ-MG – AC: 107074313003817700001 MG, Relator: Alberto Henrique, 

Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/10/2014) 35. Por esta razão, mantenho a cobrança 

do seguro. DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO 36. Sem razão o autor quando 

pretende ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual 

valor a ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, 

visto que a má-fé da instituição financeira não foi comprovada. “A 

exclusão de encargos previstos em cláusulas abusivas, tem como efeito a 

restituição de valores eventualmente pagos, de forma simples. (TJ/MT - 

Ap, 14481/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES).” 37. Assim, 

improcede tal pleito. DISPOSITIVO 38. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos do autor, nos termos do artigo 487, I, do CPC 

e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito. 39. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado 

da causa, no entanto, consigno sua inexigibilidade, em face da gratuidade 

do autor. 40. Aguarde-se o transito em julgado da sentença, o que deverá 

ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas de estilo. 41. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006505-11.2017.8.11.0002. EMBARGANTE: JANDER RONDON BONAFE, 

JANDIR BONAFE - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por JANDIR BONAFE-ME e 

JANDER RONDON BONAFÉ, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Alega o embargante, em 

síntese, que: o contrato bancário foi celebrado sem a assinatura de duas 

testemunhas; contém cláusulas abusivas; requerendo a aplicação das 

normas do direito do consumidor. 3. Os embargos foram instruídos com 

documentos. 4. Os embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito 

suspensivo. 5. O embargado apresentou impugnação, sustentando, em 

suma, a regularidade da execução. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

6. O feito admite julgamento no estado em que se encontra, com o 

conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria posta em debate 

versa questão única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto 

no artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, existentes nos autos 

todos os elementos necessários ao deslinde da pendência. 7. A propósito, 

destaco a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE 

APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO 

BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – 

LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes 

nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub 

judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos 

colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência 

vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto 

pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp nº 

973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou 

decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação 

da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo 

regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – 

Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. 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. A aplicação da tabela price, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da 

sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente 

beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de prequestionar com o 

escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” Da preliminar de inépcia da 

inicial. 8. Preambularmente, assevero que a cédula de crédito bancário é 

título executivo extrajudicial, não havendo falar em exigência de assinatura 

de duas testemunhas para sua regularidade, vejamos: “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, 

XII, do CPC e Súmula nº 14 da Seção de Direito Privado do C. TJSP. 

Desnecessidade de assinaturas de duas testemunhas. AVAL. Outorga 

uxória. Nulidade. Impossibilidade de alegação pela própria avalista. 
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Inteligência do artigo 1.067 do Código Civil. Título, ademais, nominado, que 

prescinde de outorga uxória. Precedentes do STJ. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO.  (TJSP;  Ape lação  C íve l 

1004725-13.2018.8.26.0510; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; 

Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)” 9. 

Assim, rejeito aventada preliminar. Do mérito. 10. Em que pese os 

contratos bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, 

a decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 11. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 12. Na espécie, trata-se de execução de 

título extrajudicial lastreada em contrato de crédito bancário em que não há 

dúvidas acerca da certeza de sua pactuação entre as partes. 13. Ao 

analisar os autos, vislumbro que os embargos apresentados se mostram 

deveras genéricos, porquanto o embargante apenas sustenta a aplicação 

das normas consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente 

qualquer abusividade. 14. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, 

I DO CPC/2015 - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO 

COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos 

do art. 373, I do CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos 

fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de 

trazer aos autos prova das abusividades contratuais suscitadas e nem 

tomado qualquer outra providência para viabilizar tal comprovação, a 

improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, 

publicação da súmula em 03/12/2018)” 15. Ainda, é incontroverso o 

inadimplemento pelo devedor principal, ora embargante, sem justificativa 

para a mora, sobretudo ante as alegações genéricas em sede de 

embargos. 16. Entendo que o titulo executivo extrajudicial possui as 

características de título executivo dotado de certeza, liquidez e 

exigibilidade. Logo, observo que preenche todos os requisitos a embasar 

a pretensa execução, ou seja, a ação está lastreada em título executivo 

que representa uma obrigação de pagamento líquida, certa e exigível, nos 

termos do art. 783 do Código Civil. 17. Assim, diante da inexistência de 

qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar os 

embargos manejados. 18. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos do devedor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, DETERMINANDO o prosseguimento do processo de 

execução em seus demais termos. 19. Por consequência, CONDENO a 

parte embargante no pagamento das custas e despesas processuais, e 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 20. Publique-se. 

Intime-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006584-19.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: SOARES & PROCHNOW 

LTDA ME - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por SOARES & PROCHNOW LTDA ME 

e SUELI BATISTA SOARES, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Alega o(a) embargante, em 

síntese, que o contrato bancário contém cláusulas abusivas e a existência 

de excesso de execução, requerendo a aplicação das normas do direito 

do consumidor. 3. Os embargos foram instruídos com documentos. 4. Os 

embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo. 5. O 

embargado apresentou impugnação, sustentando, em suma, a 

regularidade da execução. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. O 

feito admite julgamento no estado em que se encontra, com o 

conhecimento direto do pedido, uma vez que a matéria posta em debate 

versa questão única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto 

no artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, existentes nos autos 

todos os elementos necessários ao deslinde da pendência. 7. A propósito, 

destaco a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE 

APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO 

BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – 

LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes 

nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub 

judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos 

colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência 

vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto 

pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp nº 

973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou 

decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação 

da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo 

regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – 
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Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. 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. A aplicação da tabela price, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da 

sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente 

beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de prequestionar com o 

escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” 9. Em que pese os contratos 

bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, a 

decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 10. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 11. Na espécie, trata-se de execução de 

título extrajudicial lastreada em contrato de crédito bancário em que não há 

dúvidas acerca da certeza de sua pactuação entre as partes. 12. Ao 

analisar os autos, vislumbro que os embargos apresentados se mostram 

deveras genéricos, porquanto o embargante apenas sustenta a aplicação 

das normas consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente 

qualquer abusividade. 13. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, 

I DO CPC/2015 - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO 

COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos 

do art. 373, I do CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos 

fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de 

trazer aos autos prova das abusividades contratuais suscitadas e nem 

tomado qualquer outra providência para viabilizar tal comprovação, a 

improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, 

publicação da súmula em 03/12/2018)” 14. Ainda, é incontroverso o 

inadimplemento pelo devedor principal, ora embargante, sem justificativa 

para a mora, sobretudo ante as alegações genéricas em sede de 

embargos. 15. Entendo que o titulo executivo extrajudicial possui as 

características de título executivo dotado de certeza, liquidez e 

exigibilidade. Logo, observo que preenche todos os requisitos a embasar 

a pretensa execução, ou seja, a ação está lastreada em título executivo 

que representa uma obrigação de pagamento líquida, certa e exigível, nos 

termos do art. 783 do Código Civil. 16. Por fim, em que pese a alegação de 

excesso de execução, vislumbro que o(a) embargante não declarou o 

valor que entende correto, tampouco demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, incumbência que lhe cabia (art. 917, §3º, CPC). 

17. Assim, diante da inexistência de qualquer ilegalidade no contrato 

firmado entre as partes, resta rejeitar os embargos manejados. 18. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos do devedor, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

DETERMINANDO o prosseguimento do processo de execução em seus 

demais termos. 19. Por consequência, CONDENO a parte embargante no 

pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 20. Publique-se. Intime-se. 21. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009605-71.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAIR HONORATO ASSUNCAO 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de JAIR HONORATO 

ASSUNÇÃO, ambos qualificados nos autos, objetivando a apreensão do 

veículo descrito na inicial. 2. A inicial veio acompanhada dos documentos 

necessários, especialmente os contratos de financiamentos e notificação, 

razão pela qual foi deferida a liminar de busca e apreensão. 3. Conforme 

teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido. 4. 

A parte requerida juntou comprovante de purgação da mora, após a 

propositura da ação, requerendo a liberação do veículo. 5. A parte 

requerida apresentou contestação. 6. A parte requerente carreou 

impugnação à contestação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Sem 

delongas, o Decreto-Lei n.º 911/69 dispõe que: “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. (art. 3º, § 2º)”. 8. No caso em tela, verifico 

que a parte demandada promoveu o pagamento da integralidade da dívida 

no valor apresentado na exordial. 9. Logo, na forma do art. 487, III, “a”, do 

CPC/2015, entendo pelo reconhecimento da procedência da demanda que 

ocorreu com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devendo 

esta ser extinta. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO 

CPC/2015 - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DO DÉBITO - COMPROVADO - MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB 

OUTRO FUNDAMENTO - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a 

mora, mediante a comprovação do pagamento da integralidade da dívida 
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pendente (parcelas vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a 

ser complementado. Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob 

outro fundamento, de extinção, com resolução do mérito, pelo 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487 do CPC. (TJMT - Ap 

162416/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).” 

(negrito nosso) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 

acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013).” (negrito nosso) 10. No 

que toca ao pedido de revisão de cláusulas contratuais, em que pesem os 

contratos bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, 

a decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 11. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 12. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em cédula de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes, conforme contrato anexo. 13. Ao 

analisar os autos, vislumbro que as alegações apresentadas se mostram 

deveras genéricas, porquanto o requerente apenas sustenta a aplicação 

das normas consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente 

qualquer abusividade. 14. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, 

I DO CPC/2015 - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO 

COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos 

do art. 373, I do CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos 

fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de 

trazer aos autos prova das abusividades contratuais suscitadas e nem 

tomado qualquer outra providência para viabilizar tal comprovação, a 

improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, 

publicação da súmula em 03/12/2018)” 15. Nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em 

contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 16. A tese 

de limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 17. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 18. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios 

conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar nos autos qual 

seria a taxa aplicada. 19. Assim, considerando que o autor não 

comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares em excesso 

da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento de 

excessividade e abusividade. 20. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular. 21. Lado outro, não verifico configurada venda casada 

de seguro com financiamento bancário, mormente ausente a 

demonstração imposição abusiva na sua contratação. 22. Por todo o 

exposto, diante da purgação da mora, JULGO EXTINTA A DEMANDA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

Código de Processo Civil. 23. Quanto ao pedido de concessão do 

benefício da gratuidade de justiça pela parte requerida, não vislumbro os 

elementos que evidenciam a situação hipossuficiente, sendo a simples 

declaração insuficiente para a concessão do benefício, de forma que 

INDEFIRO o pleito. Nesse sentido: “APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – Simples Declaração de Pobreza não é suficiente, por si 

só a autorizar o deferimento do pedido – Não provimento. (TJ-SP 

00537363120128260577 SP 0053736-31.2012.8.26.0577, Relator: Enio 

Zuliani, Data de Julgamento 27/09/2017, 28ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2017).” (negrito nosso) 24. Pelo 

princípio da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. 25. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado nos autos em favor do Banco autor. 26. 

Publique-se. Intime-se. 27. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000754-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

GLENDA MAGALLI SILVA FELISMINO OAB - MT20550/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000754-09.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 
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ELIAS GONCALVES DE MAGALHAES Vistos. 1. BANCO PAN S/A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou neste juízo com a presente 

Ação de Busca e Apreensão contra ELIAS GONÇALVES DE MAGALHÃES 

também qualificado, objetivando a apreensão do veículo descrito na inicial. 

2. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

especialmente os contratos de financiamentos e notificação, razão pela 

qual foi deferida a liminar de busca e apreensão. 3. Conforme teor da 

certidão do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido. 4. A parte 

requerida apresentou contestação. 5. A parte requerente impugnou a 

peça defensiva. É o relatório. Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 6. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o 

princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da 

tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 7. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente o mérito. DO 

MÉRITO. 8. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao 

credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 

assim, em caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá 

requerer contra o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. 9. No caso vertente, deve ser consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c 

art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de 

agosto de 2004. 10. Consigno que a contestação na busca e apreensão 

com base no Dec-Lei 911/69 (art. 3º, § 2º), cinge-se as duas hipóteses, o 

pagamento do débito ou o cumprimento das obrigações contratuais. 11. 

Assim, na ação de busca e apreensão a matéria contestada é específica 

e por isso não cabe discussão, como quer a requerida em contestação. 

12. Diante das provas colhidas nos autos, deixa patente estar a parte 

requerida inadimplente com o requerente, constituindo em mora. 

Evidenciado está, diante do conjunto probatório, apresentado pelo 

requerente, quanto a procedência do pedido, devendo, este, ser 

consolidado a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens no 

patrimônio do credor fiduciário. 13. Cumpre salientar que a parte 

requerente poderá vender os bens objetos da garantia, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial, contudo, não deverá vender os bens por preço vil, 

sob pena de se caracterizar abuso de direito. DISPOSITIVO 14. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 15. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 16. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 17. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 18. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 19. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 20. 

Publique-se. Intime-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001095-35.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ALEX DA COSTA SILVA Vistos. 1. 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, devidamente 

qualificado(a) nos autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra ALEX DA COSTA SILVA também qualificado, 

objetivando a apreensão do veículo descrito na inicial. 2. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, especialmente os contratos 

de financiamentos e notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de 

busca e apreensão. 3. Conforme teor da certidão do oficial de justiça, o 

bem foi devidamente apreendido. 4. A parte requerida apresentou 

contestação. 5. A parte requerente impugnou a peça defensiva. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 6. Como 

é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

7. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente o mérito. DO MÉRITO. 8. O instituto da 

Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do 

devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 9. No caso 

vertente, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem nas mãos do proprietário fiduciário posto que presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, 

alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 10. Consigno que a 

contestação na busca e apreensão com base no Dec-Lei 911/69 (art. 3º, 

§ 2º), cinge-se as duas hipóteses, o pagamento do débito ou o 

cumprimento das obrigações contratuais. 11. Assim, na ação de busca e 

apreensão a matéria contestada é específica e por isso não cabe 

discussão, como quer a requerida em contestação. 12. Diante das provas 

colhidas nos autos, deixa patente estar a parte requerida inadimplente com 

o requerente, constituindo em mora. Evidenciado está, diante do conjunto 

probatório, apresentado pelo requerente, quanto a procedência do pedido, 

devendo, este, ser consolidado a propriedade e a posse plena e exclusiva 

dos bens no patrimônio do credor fiduciário. 13. Cumpre salientar que a 

parte requerente poderá vender os bens objetos da garantia, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial, contudo, não deverá vender os bens por preço vil, 

sob pena de se caracterizar abuso de direito. 14. Por fim, no que toca ao 

processo n. 1000970-67.2018.811.0002, anoto que a medida liminar 

deferida refere-se à exclusão do nome do requerido dos órgãos de 

proteção ao crédito. Deveras, o objeto discutido naqueles autos difere-se 

deste feito. DISPOSITIVO 15. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão, 

consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando definitiva a 

liminar deferida. 16. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no 

art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 17. A 

parte requerente deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu 

crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 

10.931 de 02 de agosto de 2004. 18. Levante-se eventual 

depósito/restrição judicial. 19. OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando 

estar a parte Requerente autorizada a proceder à transferência a terceiro 

que indicar. 20. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 21. Publique-se. Intime-se. 22. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009656-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (AUTOR(A))

ROBERTO AKIRA TANITA (AUTOR(A))

CLAUDEMIR BALCEIRO (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA TANITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009656-48.2018.8.11.0002. AUTOR(A): USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E 

FIXACAO LTDA, CLAUDEMIR BALCEIRO, ROBERTO AKIRA TANITA, 

MARIA AUXILIADORA TANITA REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por USEFIX UNIVERSAL 

SOLDAS E FIXAÇÃO LTDA, CLAUDEMIR BALCEIRO, ROBERTO AKIRA 

TANITA e MARIA AUXILIADORA TANITA, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Alegam os 

embargantes, em síntese, que o contrato bancário contém cláusulas 

abusivas; requerendo a aplicação das normas do direito do consumidor. 3. 

Os embargos foram instruídos com documentos. 4. Os embargos foram 

recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo. 5. O embargado 

apresentou impugnação, sustentando, em suma, a regularidade da 

execução. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. O feito admite 

julgamento no estado em que se encontra, com o conhecimento direto do 

pedido, uma vez que a matéria posta em debate versa questão única e 

exclusivamente de direito, nos termos do disposto no artigo 920, inciso II, 

do Código de Processo Civil, existentes nos autos todos os elementos 

necessários ao deslinde da pendência. 7. A propósito, destaco a 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO 

DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

– EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – 

MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À 

TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da 

lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da 

convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de 

direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com 

as regras normativas e a jurisprudência vigente. Não há que se falar em 

abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam 

dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da 

contratação. ”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos 

firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 

(um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim 

considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo 

menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não 

provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. 

Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. 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. A aplicação da tabela price, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da 

sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente 

beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de prequestionar com o 

escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” 8. Em que pese os contratos 

bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, a 

decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 9. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 10. Na espécie, trata-se de execução de 

título extrajudicial lastreada em contrato de crédito bancário em que não há 

dúvidas acerca da certeza de sua pactuação entre as partes. 11. Ao 

analisar os autos, vislumbro que os embargos apresentados se mostram 

deveras genéricos, porquanto o embargante apenas sustenta a aplicação 

das normas consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente 

qualquer abusividade. 12. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, 

I DO CPC/2015 - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO 

COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos 

do art. 373, I do CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos 

fatos constitutivos do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de 

trazer aos autos prova das abusividades contratuais suscitadas e nem 

tomado qualquer outra providência para viabilizar tal comprovação, a 

improcedência da pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, 

publicação da súmula em 03/12/2018)” 13. Ainda, é incontroverso o 

inadimplemento pelo devedor principal, ora embargante, sem justificativa 

para a mora, sobretudo ante as alegações genéricas em sede de 

embargos. 14. Entendo que o titulo executivo extrajudicial possui as 

características de título executivo dotado de certeza, liquidez e 

exigibilidade. Logo, observo que preenche todos os requisitos a embasar 

a pretensa execução, ou seja, a ação está lastreada em título executivo 

que representa uma obrigação de pagamento líquida, certa e exigível, nos 

termos do art. 783 do Código Civil. 15. Assim, diante da inexistência de 

qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar os 

embargos manejados. 16. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, DETERMINANDO o prosseguimento do processo de 
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execução em seus demais termos. 17. Por consequência, CONDENO a 

parte embargante no pagamento das custas e despesas processuais, e 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 18. Publique-se. 

Intime-se. 19. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000324-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000324-91.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: AQUILA GOMES DE ANDRADE 02964161186 Vistos. . 1. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de ÁQUILA GOMES DE ANDRADE, partes 

qualificadas nos autos, alegando que firmou com a ré contrato de 

financiamento para aquisição do veículo marca Honda, modelo Civic, 

ano/modelo 2009, placa NJT-8357. 2. Conta que a ré encontra-se 

inadimplente com suas prestações, a partir do dia 17/11/2015, pelo que 

requer a concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do 

bem mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (id. 5835767), foi 

devidamente cumprida, conforme auto de apreensão lavrado nos autos 

(id. 7291319), ocasião em que a parte requerida, devidamente citada (id. 

7291322) apresentou a contestação através do id. 8186967, arguindo, 

preliminarmente, a inexistência de comprovação da mora do devedor, o 

deferimento da justiça gratuita em seu favor, requerendo ao final, a 

improcedência da ação. 4. No mesmo ato, em forma de pedido 

contraposto, busca a revisão de algumas cláusulas do contrato, 

capitalização de juros, juros remuneratórios acima da média de mercado, 

encargos moratórios e cumulados com comissão de permanência, 

cobrança de seguro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e tarifa 

de registro, “tarifa” não especificada no contrato, serviço de terceiro, 

inserção de gravame. Requer, ainda, a condenação do autor ao 

pagamento de danos materiais em razão da venda antecipada do bem, e, 

por fim, a descaracterização da mora. 5. O autor, por sua vez, apresentou 

sua impugnação conforme se vê no id. 8313260, alegando, 

preliminarmente, a intempestividade da contestação, e, no mérito, reafirma 

seu pedido de procedência da ação. 6. Intimadas as partes a produzirem 

provas que fossem necessárias, o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide e, quanto ao requerido, manteve-se em silêncio. 7. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 8. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

desfavor de ÁQUILA GOMES DE ANDRADE, alegando, a autora, em 

síntese, que a ré financiou o veículo e incorreu em mora. 9. A questão 

destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela 

qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

10. Importa, inicialmente, analisar a preliminar de intempestividade da 

contestação apresentada pelo autor, em sua impugnação. 11. 

Compulsando os autos, verifico que o mandado de citação do requerido foi 

inserido nos autos eletrônicos no dia 22/05/2017, começando, assim, os 

prazos a serem contados a partir do dia 23/05/2017, inclusive, com 

término no dia 12/06/2017, já descontados os dias não úteis, nos termos 

da lei processual vigente. 12. Todavia, resta visível pelos andamentos 

processuais, que a contestação da requerida foi juntada aos autos 

somente no dia 19/06/2017, data esta posterior ao prazo de 15 (quinze) 

dias estabelecido no art. 3º, § 3º do Decreto-Lei 911/69, restando, pois, 

intempestiva a sua defesa. DA REVELIA 13. Assim, considerando que a 

parte requerida deixou de exercer seu direito de defesa, DECRETO A SUA 

REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC, contudo, é cediço que a revelia 

não induz diretamente a procedência do pedido, na medida em que a 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial não é absoluta, 

devendo o juiz, quando da prolação da sentença, verificar os elementos 

trazidos aos autos, e, com base no juízo da verossimilhança e 

plausibilidade, julgar de acordo com a sua convicção. DA GRATUIDADE 

PROCESSUAL 14. Em que pese a revelia da requerida, valho-me dos 

documentos apresentados pela requerida para a análise do pedido de 

justiça gratuita em seu favor. 15. Pois bem. Conforme pode-se observar a 

da declaração de imposto de renda anexado pela ré, seus rendimentos 

comprovam que é hipossuficiente financeiramente para arcar com as 

custas processuais, razão pela qual o pedido de gratuidade comporta 

deferimento. 16. Assim, isento a devedora do pagamento das custas 

processuais. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 17. Pois bem. Vejo que a ação 

veio devidamente instruída com Contrato de financiamento e a notificação 

extrajudicial que é hábil para demonstrar a constituição em mora da parte 

requerida. 18. Sobre mais, a requerida contestou o pedido inicial, pugnou 

pela revisão do contrato, todavia, deixou de realizar o pagamento integral 

do débito, nos termos previstos em lei. 19. Assim, considerando que no 

mandado de citação constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias 

para a requerida efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, 

e tendo decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 

20. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto 

à dívida existente e, não havendo o pagamento da integralidade do débito, 

deve a requerida responder pela sua inércia. 21. 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. DISPOSITIVO 

22. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, consolidando 

nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o 

bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar 

deferida nos autos. 23. Em razão da sucumbência, condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa(CPC, art. 85, § 2º), 

ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual que ora defiro, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 24. Após o 

trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 

25. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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