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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 882850 Nr: 11226-20.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KAREN REGINA OKUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO 

DE IMOVEIS DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão, não se 

verifica nenhuma irregularidade na confecção da escritura pública de 

compra e venda de fls. 35-v/46.Portanto, no caso, não se vislumbra que o 

Oficial do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT 

praticou qualquer infração disciplinar elencada no artigo 31 da Lei nº 

8.935/94 (Lei do Cartório). In verbis:“Art. 31. São infrações disciplinares 

que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas 

nesta lei:I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;II - a 

conduta atentatória às instituições notariais e de registro;III - a cobrança 

indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de 

urgência;IV - a violação do sigilo profissional;V - o descumprimento de 

quaisquer dos deveres descritos no art. 30”.Desta forma, inexistindo 

irregularidade na lavratura da aludida escritura pública de compra e venda, 

impõe-se o arquivamento da sindicância.Com essas considerações, 

DETERMINO o arquivamento da sindicância investigativa instaurada em 

face do TABELIÃO E OFICIAL DE REGISTRO DO CARTÓRIO DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS DE RONDONÓPOLIS.Encaminhe-se cópia desta decisão à 

Corregedoria-Geral da Justiça.P.R.I.C.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004486-63.2016.8.11.0003

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:

GENCON LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004486-63/2016 Ação: Monitória Autora: Mundial Sucção e Solos Ltda 

– ME. Ré: Gencon Logística Transportes e Armazéns. Vistos, etc. 

Considerando que aportara aos autos o aviso de recebimento (AR), 

juntado pela servidora, Srª. Irene Domingos da Silva, em 04 de outubro de 

2018, em conformidade com a (fl.54 – correspondência ID 15752872), hei 

por bem determinar que a Senhora Gestora cumpra integral e 

corretamente a decisão de (fl.40 – correspondência ID 4170584) e, via de 

consequência, certifique se decorrido o prazo de intimação da ré, uma vez 

que fora expedida a carta de citação às (fls.48/49 – correspondência ID 

14533413). Devidamente certificado, vista a parte adversa para 

manifestação, em (5) cinco dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 06 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004486-63.2016.8.11.0003

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:

GENCON LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

 

Intima-se a parte autora para requerer o que de direito, em face da 

certidão ID 31453390.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008691-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA TERESINHA EICHLER (AUTOR(A))

CELSO EICHLER (AUTOR(A))

DUELIM SABINE EICHLER (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:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados dos requerentes para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestem sobre o petitório de ID 31394268.

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 parte autora para que traga aos autos dados bancários para 

levantamento de valores, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007963-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-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))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010244-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO CASOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREIA ROSA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010244-18.2019 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autor: Marcio 

Augusto Casotti Ré: Maria Aparecida Correia Rosa Vistos, etc... MARCIO 

AUGUSTO CASOTTI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara com a presente “Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento” em desfavor de MARIA APARECIDA CORREIA ROSA, com 

qualificação nos autos, aduzindo: “Que, celebrou contrato com a ré para 

locação de imóvel residencial localizado na Rua A-142, da quadra 241, 

Bairro Sagrada Família, nesta cidade, matriculado sob n° 106.179, com 

prazo de 12 meses, iniciando-se em 01 de junho de 2019, com término em 

30 de junho de 2020; que, o valor do aluguel mensal é de R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais), não sendo honrado o pagamento; que, a ré 

fora notificada; que, estão pendentes os meses de junho a 

setembro/2019, assim, requer a procedência da ação, com a condenação 

da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), havendo emenda à 

inicial restando o valor em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)”. O 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, condicionado ao 

termo de caução, o que restou cumprido pela parte autora. Devidamente 

citada, não contestara o pedido, conforme se pode constatar pela certidão 

de (fl.45 - ID-27459015). Instado a se manifestar, o procurador da autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, 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 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 falta de pagamento, aforada por Marcio 

Augusto Casotti em desfavor Maria Aparecida Correia Rosa, porque, 

segundo a inicial, houve relação negocial, ou seja, contrato particular de 

locação, encontrando-se em atraso por vários meses, mais precisamente 

junho a setembro de 2019, no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e 

seiscentos reais). 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 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 determinado, com aluguel mensal no importe de 

R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), do bem descrito na inicial, 

restou devidamente demonstrada conforme se verifica pelo contrato de 

locação acostado aos autos. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação de Despejo 

por Falta de Pagamento' promovida por MARCIO AUGUSTO CASOTTI, em 

desfavor de MARIA APARECIDA CORREIA ROSA, com qualificação nos 

autos, para declarar rescindido o contrato e, via de consequência 

DECRETO o despejo da réu, do imóvel descrito e caracterizado nos autos 

e com fulcro no artigo 63, § 1°, letra ‘b’, da Lei n° 8.245/91, condenando-a 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ratificando 

a decisão de (fls.30/32 – Id 25660434). Autorizo o autor efetuar o 

levantamento da caução, 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. Roo-Mt., 26 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014741-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA CIARINI VIOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/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))

 

Intimação da advogada da parte autora, para no prazo de (15) quinze dias, 

impugnar a contestação e documento de Id.31130911 e seguinte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006447-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PAULINA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 31463432) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004450-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELDA WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 31463435) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005380-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA FEITOZA (AUTOR(A))

PATRICIA NASSINGER RIBEIRO (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:

JHONATTA ALVES MOREIRA (REU)

IMOBILIARIA MENTALIZE LTDA - ME (REU)

FERNANDA BENITEZ DE SOUZA MOREIRA (REU)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 31463847) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011220-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora, para no prazo de (15) dias, 

impugnar a Contestação de Id. 28558570 e Documentos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002573-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEOCIL VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO (REU)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 31463866) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014920-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 29870483.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEIBER FERREIRA DE SOUZA OAB - MG144619 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDL RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (15) dias, juntar 

aos autos os seguintes documentos: cópia da carta precatória expedida, 

bem como, cópia da petição que requerera a sua expedição, sob pena de 

devolução sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015244-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMA TRANSPORTES, COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009978-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO(A))

MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM OAB - SP304695 (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada que, tendo em vista o peticionado no ID 

28178096, Este Juízo não expedirá intimação pessoal para a Autora 

comparecer na audiência aprazada, ficando a advogada intimada a, caso 

necessário intimação por parte do Juízo, peticionar no prazo de 05 (cinco) 

dias para este fim.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MANOEL DOS SANTOS (REU)

CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON WAGNER GARCIA OAB - MT12458/O (ADVOGADO(A))

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE ALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

MARTIN JOSE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JONIALDO INACIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MICAELA DAIANE INES DA PAZ (TESTEMUNHA)

MARCIA REGINA AVANCI (TESTEMUNHA)

 

Vista às partes do Acórdão juntado aos autos no ID 31469023, como 

determinado nos autos (ID 31160110).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016432-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO RODRIGUES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001784-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-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:

J. P. P. D. A. (REPRESENTADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1001784-13.2017.8.11.0003 Ação: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

Autor/menor: JOÃO PEDRO PEREIRA DE ABREU. Representante: LILIAN 

PEREIRA DA SILVA. Ré: TAM LINHAS AÉREAS S/A. Vistos, etc... 

Considerando os termos da manifestação da parte autora no 

(id.31103382, id.31103390), dê-se vista ao ilustre representante do 

Ministério Público, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008258-29.2019.8.11.0003

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:

MARCIA SILVA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008258-29.2019 Ação: Cobrança Autor: Centro Educacional Khalil 

Zaher. Ré: Márcia Silva Ramos. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 

30988328), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

19 de outubro de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário, observando-se os endereços indicados no petitório (ID 

24998471). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005982-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDO UMBELINO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ OAB - MT25636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASCHINGTON CESAR GOMES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

SONIA BARBOSA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

AGNALDO FRANCISCO DA SILVA (TESTEMUNHA)

ELCO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005982-25.2019 Ação: Ordinária Autores: Cleonice de Souza Silva e 

Outro. Réu: Washington Cesar Gomes dos Santos. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30988330), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 19 de outubro de 2020, às 09h30min, 

no CEJUSC. Expeça-se o necessário, conforme determinado no (ID 

30054515). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006325-21.2019.8.11.0003

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:

PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006325-21.2019 Ação: Cobrança Autora: M2 Comércio e Distribuidora 

de Peças Ltda. Ré: Pedrini Transportes e Logística Ltda. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30988331), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 19 de outubro de 2020, às 10h00min, 

no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010790-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITER BARRETO TRISTAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010790-73.2019 Ação: Ordinária Autor: Ademar José Fernandes. Réu: 

Claiter Barreto Tristão. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 

30989509), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

19 de outubro de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007401-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR APARECIDO DA SILVA (REU)

FARMACIA MINEIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007401-17.2018 Ação: Cobrança Autor: Itaú Unibanco S.A. Réus: 

Farmácia Mineira Ltda e Valmir Aparecido da Silva. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (fl.129 – ID 30833515), 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 
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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, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003987-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REGINA TEZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUELINA MARTINS DE SIQUEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003987-79.2016 Ação: Monitória Autora: Simoni Regina Teza. Ré: 

Josuelina Martins de Siqueira. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (fl.53 – ID 31341674), determino a intimação pessoal da parte 

autora, 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, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008721-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS REZENDE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MATEUS BORGES FILHO OAB - MG0143418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Reginaldo Pereira Borges (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008721-05.2018 Ação: Monitória Autor: Lucas Rezende Lacerda. Réu: 

Reginaldo Pereira Borges. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (fl.30 – ID 30263394), determino a intimação pessoal da parte 

autora, 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, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007330-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MAILIO MARQUEZI OAB - SP308192 (ADVOGADO(A))

DANIEL LOPES CICHETTO OAB - SP244936 (ADVOGADO(A))

RICARDO SOARES BERGONSO OAB - SP164274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR LOURDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007330-78.2019 Ação: Carta Precatória Requerente: Multipresentes 

Presentes e Brinquedos Ltda Me. Requerida: Nair Lourdes da Silva Me. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.31468377) e o 

disposto no artigo 393, §2º da C.N.G.C. - TJMT, determino à serventia que 

expeça ofício ao Juízo Deprecante, solicitando providências, com prazo de 

(30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Em caso de inércia, 

proceda-se a devolução da precatória com as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015350-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA (REU)

S.A.CAPITAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015350-58.2019 Ação: Ordinária Autor: Valdomiro Alves do Santos 

Neto. Réus: Unick Sociedade de Investimento Ltda e Outro. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30993184), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2020, às 08h30min, 

no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004471-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAIXAO LIMA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004471-55.2020 Ação: Cobrança Autora: Franciele dos Reis Machado. 

Réu: José Paixão Lima. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID 

31011593), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para o dia 

21 de outubro de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003766-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARANGON OAB - SC38970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003766-28.2018 Ação: Cobrança Autor: Madschuatz Materiais de 

Construções Ltda Epp. Réus: Fribon Transportes Ltda e Outro. Vistos, etc. 

Considerando a certidão de (ID 30989521), hei por bem redesignar a 

audiência de conciliação para o dia 19 de outubro de 2020, às 11h00min, 

no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1010231-19.2019.8.11.0003

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:

VITOR SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 30243563.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MANOEL DOS SANTOS (REU)

CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON WAGNER GARCIA OAB - MT12458/O (ADVOGADO(A))

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE ALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

MARTIN JOSE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JONIALDO INACIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MICAELA DAIANE INES DA PAZ (TESTEMUNHA)

MARCIA REGINA AVANCI (TESTEMUNHA)

 

Para o cumprimento da determinação ID 31160110 (quanto à eventuais 

testemunhas já 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013103-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ZAMPERONI (REQUERIDO)

 

Para o cumprimento da determinação ID 31224471 (quanto à oitiva da 

testemunha), fica a parte Autora intimada que: 1 - Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

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

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

(recomenda-se 30 dias de antecedência da data aprazada); 3 – 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005183-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para defesa.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013103-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO MARIUSSI (REQUERIDO)

DIRCEU ZAMPERONI (TESTEMUNHA)

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER CAETANO LOCATELLI OAB - MT3554-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013103-07.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Novo do Parecis/MT Autor: Zaid Airbid. Réus: Orlando Mariussi e Outros 

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

19 de agosto de 2020, às 14h40min. Comunique-se o douto Juízo 

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

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

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

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

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005890-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE LEITE VIEIRA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 29332200, 

diante da ausência de citação da requerida, bem como para comprovar o 

pagamento da diligência complementar do Oficial de Justiça no valor de R$ 

2.335,00 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002656-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BENEDITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO OAB - MT18711/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA CRUZ (REU)

Outros Interessados:

CONFINANTE NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CONFINANTE GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO)
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Para o cumprimento da determinação ID 31343451 (quanto à eventuais 

testemunhas a serem arroladas), fica a parte Autora intimada que: 1 - 

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), 

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

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

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

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

hábil para expedição e cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

(recomenda-se 30 dias de antecedência da data aprazada); 3 – 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000106-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA OAB - RJ88561 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIONE MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a ausência de citação da requerida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013038-46.2018.8.11.0003

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:

ANNIE VIDOTTI DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON MANFRINATO JUNIOR OAB - SP143756 (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 29905618.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010561-16.2019.8.11.0003

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:

GETULIO LUBIAN (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Jardim Guanabara na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010501-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO OLA (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:

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

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 nº 

1010501-43.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autor: 

Celso Ola. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. 

Vistos, etc... CELSO OLA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares, e, instada a se manifestar, a parte 

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

sede de preliminar, pugna a ré pela adequação do valor da causa, ante a 

obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido, 

entretanto, a mesma não tem condão a prosperar, haja vista que o valor 

da causa deve corresponder ao valor buscado pela parte autora, nos 

termos do artigo 292, inciso V do Código de Processo Civil, o que, in casu, 

corresponde ao valor da indenização pretendida, desnecessária, portanto, 

qualquer retificação do valor atribuído à causa. Sobre a matéria, o trato 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

DE DANOS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ. 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR 

GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR, DESDE LOGO, O 

BENEFÍCIO ECONÔMICO. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL AFASTADA. 

RECURSO PROVIDO. A quantificação do benefício econômico, no caso, 

depende de apuração do grau e extensão da incapacidade do autor a 

serem aferidos por meio da perícia técnica a ser realizada oportunamente. 

Desse modo, estando a depender de dados a serem ainda apurados 

durante a colheita da prova, o pedido não poderia especificar valor certo, 

devendo prevalecer a estimativa do valor dado à causa.” (TJ-SP - AI: 

20789619620158260000 SP 2078961-96.2015.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 26/05/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/05/2015) No que tange à alegação da requerida, 

para que a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão da 

inércia da parte em apresentar a documentação exigida por lei junto ao 

processo administrativo, ora pendente de finalização, entendo que a 

mesma não tem como prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da 

Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é 

mais condição para ajuizamento de ação. O pleno acesso ao Judiciário é 

um direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, 

não cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Sobre a matéria, o trato jurisprudencial: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INDEFERIMENTO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. Deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta 

a demanda por ausência de interesse de agir, uma vez que não houve a 

comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à 

seguradora-ré. O exaurimento das vias administrativas é prescindível para 

o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que 

obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente 

depois, poder ingressar com ação judicial. Inteligência do princípio 

constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º 

XXXV, da Constituição Federal de 1988. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70076344282, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018). 

(Grifo nosso) O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade 

da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 
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portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Por tais argumentos, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.28346307, pág.37), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo da ré, a 

qual deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias junto à Conta 

Única.. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias, e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o 

levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará 

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

manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), 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: 1007577-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

S. L. D. S. S. (AUTOR(A))

MARIA INEZ DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO BRANCO (AUTOR(A))

MAURICIO DIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(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:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007577-93/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autores: Maurício Dias de Souza e Outros. Ré: Latam Airlines (TAM). 

Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de (fls.217/219 – 

correspondência ID 18288299 a ID 18288309 e fls.246/265 – 

correspondência ID 20516395 a ID 20516440), os quais noticiam o 

falecimento dos autores, Srª. Sueli Ferreira da Silva e Sr. Marco Antônio 

Branco, hei por bem em suspender o processo e o faço com fulcro no 

artigo 313, inciso I e §2º, inciso II do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, intimem-se os respectivos inventariantes dos espólios autores 

(Sueli Ferreira da Silva e Marco Antônio Branco), para que regularize o 

polo ativo da lide, bem como, a representação processual, no prazo de 

(30) trinta dias, observando-se o disposto no artigo 610 do Código de 

Processo Civil, sob as penas da lei. Ressalto que a referida regularização 

processual deverá se dar de forma clara, organizada e individualizada, 

atendo-se às determinações circunscritas no Código de Processo Civil, 

sem inovações e/ou omissões, sob as penas da lei, acompanhada de 

documentos legíveis. Cumprida a determinação supra, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 23 de abril de 2.019. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000629-38/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Lucivânia Pereira Rebouças. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, 

etc. LUCIVÂNIA PEREIRA REBOUÇAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização’ em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado. O 

presente feito fora extinto sem resolução do mérito às (fls.39/40 – 

correspondência ID 12440165), retornando os autos da Segunda 

Instância, com a referida decisão superior de (fls.145/148 – 

correspondência ID 16002844 a ID 16002845). Devidamente citada 

(fls.603V/604), contestara o pedido às (fls.168/187 – correspondência ID 

22975689 a ID 22976246). Houve impugnação à defesa (fls.190/191 – 

correspondência ID 24761191). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.192/193 – 

correspondência ID 26239090), oportunidade onde a autora pugnara pela 

instrução processual (fl.196 – correspondência ID 27363027) e, em 

contrapartida, a parte ré requerera o julgamento antecipado da lide (fl.195 

– correspondência ID 26385938), vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Não há preliminar de mérito a ser analisada no presente feito. No 

concernente ao pleito autoral constante do item ‘d’ de (fl.12 – 

correspondência ID 11599278, fl.08), hei por bem indeferir, eis que 

ausentes os requisitos exigidos (art. 6º, VIII, CDC). Eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 6º., INCISO VIII, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO 

CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - 

AI: 00505363320198160000 PR 0050536-33.2019.8.16.0000 (Acórdão), 

Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 

18/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020) Para 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 26 de 

agosto de 2020, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa 

prova. 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005895-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIARA DIAS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005895-06/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Raiara Dias Carvalho. Ré: UNIC – 

UNIC Educacional Ltda – UNOPAR – FAIESP (Editora e Distribuidora 

Educacional S/A). Vistos, etc. RAIARA DIAS CARVALHO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização’ em desfavor de UNIC – UNIC EDUCACIONAL LTDA – UNOPAR 

– FAIESP (EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A), pessoa 

jurídica de direito privado. Realizara-se audiência de conciliação de (fl.55 – 

correspondência ID 16577037), entretanto, não se obteve êxito. 

Devidamente citada, contestara o pedido às (fls.57/89 – correspondência 

ID 17037864 a ID 17037866). Houve impugnação à defesa (fls.92/93 – 

correspondência ID 21212473). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.94/95 – 
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correspondência ID 26215912), oportunidade onde a autora pugnara pela 

instrução processual (fl.98 – correspondência ID 27363008) e, em 

contrapartida, a parte ré requerera o julgamento antecipado da lide (fl.97 – 

correspondência ID 26325238), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Não há preliminar de mérito a ser analisada no presente feito. No 

concernente ao pleito autoral constante do item ‘e’ de (fl.16 – 

correspondência ID 14430154, fl.13), hei por bem indeferir, eis que 

ausentes os requisitos exigidos (art. 6º, VIII, CDC). Eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 6º., INCISO VIII, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO 

CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - 

AI: 00505363320198160000 PR 0050536-33.2019.8.16.0000 (Acórdão), 

Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 

18/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020) No tocante 

à alteração do polo passivo da demanda requerido às (fls.100/225 – 

correspondência ID 28033833 a ID 28033835), hei por bem deferir e, via 

de consequência, determino a Senhora Gestora que providencie a 

alteração do polo passivo, bem como, o cadastramento da patrona da ré, 

Drª. Flávia Almeida Moura di Latella, inscrita na OAB/MG sob nº109.730. 

Para audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 26 de 

agosto de 2020, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa 

prova. 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007952-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ASSIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

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 

1007952-60.2019.8.11.0003 Vistos etc... EDSON ASSIS DE OLIVEIRA, 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: 1009376-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DA SILVA (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:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009376-40.2019.8.11.0003 Vistos etc... LUCIA ELENA DA SILVA, 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, 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 
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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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004933-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004933-80.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Alta 

Floresta – MT Autora: Recon Administradora de Consórcios Ltda. Ré: 

Marcela Ferreira da Silva. Vistos, etc. Considerando os termos do petitório 

de (ID 31110088), determino a devolução da presente Carta Precatória, 

mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010162-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

SONIA MARIA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010162-84.2019 Ação: Rescisão Contratual Autores: Sônia Maria 

Pereira Costa e Outro. Réu: BRDU SPE Vermont Ltda. Vistos, etc. SÔNIA 

MARIA PEREIRA COSTA e JOSUE PEREIRA DA COSTA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste Juízo com a 

presente “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores” em 

desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que adquirira, através de contrato de 

cessão de direitos, os direitos decorrentes do contrato de compromisso 

de compra e venda, correspondente ao imóvel descrito e caracterizado 

nos autos; que, até a presente data adimplira a importância de 

R$23.025,20 (vinte e três mil, vinte e cinco reais e vinte centavos). 

Ademais, que solicitara ao réu a rescisão do contrato, bem como, a 

restituição do valor pago, todavia, lhe fora cobrado multa exorbitante. Por 

fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que seja determinado 

ao réu que se abstenha de incluir o nome e CPF dos autos nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como, carreie aos autos o compromisso de 

compra e venda firmado entre o réu e o promissário comprador Gelio Braz 

de Queiroz Junior, sob pena de multa diária, conforme requerido no item ‘a’ 

de (ID 23911565, pág.06). D E C I D O: Considerando os documentos 

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

Gratuita (art. 98, NCPC). 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. Direito do Consumidor. Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenizatória por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada. Decisão 

que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por 

necessidade de maior dilação probatória. Agravantes alegam que, não 

sendo deferida a liminar vindicada, poderão sofrer dano de difícil 

reparação. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência 

(art. 300, do CPC). Necessidade do contraditório e de maior dilação 

probatória. Tutela antecipada requerida que se confunde com o mérito do 

processo. Perigo de irreversibilidade da medida. Decisão que não se 

mostra teratológica ou contrária à prova dos autos e à lei. Inteligência da 

súmula 59 TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 

00444806820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 8 VARA CIVEL, Relator: 

JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 

23/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 25/08/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO 

IRREVERSÍVEL ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. 

Não se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos 

moldes da norma insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 

15473417 PR 1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data 

de Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1942 15/12/2016) 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, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir os pedidos de tutela contidos na 

exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 11h00min, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 
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§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, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015464-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (REU)

EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS (REU)

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS (REU)

AMW AGROPECUARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015464-94.2019 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Fertimig Fertilizantes Ltda e Outros. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, 

sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, 

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS, EVA TEREZINHA SCARPARI 

DOS SANTOS e AMW AGROPECUÁRIA LTDA, 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 

28430468). A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art.700 CPC). Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com prazo 

de (15) quinze dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, nesse 

mandado que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas, entretanto, 

estes, para o caso de não cumprimento são fixados honorários 

advocatícios na razão de 05% (cinco por cento), sobre o valor atribuído à 

causa (art.701, caput e §1º, do CPC). Conste, ainda, na carta (art.700, §7º 

e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e 

que, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se mandado. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT., 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000343-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS COQUI KOGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000343-94.2017 Ação: Arbitramento de Honorários Advocatícios 

Autor: Juscelino Barreto Monteiro. Réu: Marcos Coqui Koga. Vistos, etc. 

Analisando os termos do petitório de (ID 30921205), hei por bem indeferir o 

pleito autoral, eis que a audiência de conciliação somente será cancelada 

se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na sua 

realização, nos termos do art. 334, §4º, do Código de Processo Civil. 

Assim sendo, considerando a certidão de (ID 30989535), hei por bem 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 21 de outubro de 2020, 

às 08h00min, no CEJUSC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005112-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA OAB - 025.984.271-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005112-43.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Geni Vital da Silva. Réu: Banco Votorantim S/A. Vistos, etc. GENI VITAL 

DA SILVA, com qualificação nos autos, neste ato representada por 

VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 

BANCO VOTORANTIM S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de tutela de urgência e assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que realizara a contratação de 

empréstimo junto à instituição financeira ré em julho de 2010, no valor de 

R$4.772,21 (quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e um 

centavos), com parcela mensal de R$151,47 (cento e cinquenta e um reais 

e quarenta e sete centavos); que, soubera haver empréstimos 

consignados vinculados à sua aposentadoria, com descontos mensais 

nos importes de R$22,61 (vinte e dois reais e sessenta e um centavos) e 

R$151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), 

conforme documentos de (ID 30587267 e ID 30587269). Por fim, requer em 

sede de tutela provisória de urgência que o réu suspenda os descontos 

efetuados na aposentadoria da parte autora, correspondente aos valores 

de R$22,61 (vinte e dois reais e sessenta e um centavos) e R$151,47 

(cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), bem como, 

carreie aos autos os contratos nº 196160559, 198075235, 199396696, 

231249637, 233705143, 236391516 e 236391550, conforme requerido 

nos itens ‘c’ e ‘d’ de (ID 30587258, pág.19). D E C I D O: Considerando o 

documento de (ID 30587267), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de 

Processo Civil, estabelece que terão prioridade na tramitação em todas as 

instancias os procedimentos nos quais figurem como parte ou 

interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou 

portador de doença grave, é nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - 

SOBRESTAMENTO ATÉ DESFECHO DE OUTRA AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES - PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PREENCHIDOS - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- Comprovados os requisitos cumulativos 

indicados no art. 300, do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser 

deferida a tutela de urgência. 2- Nos termos do art. 71, da Lei nº 10.741/03 

(Estatuto do Idoso), é assegurada prioridade na tramitação dos processos 

e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que 

figure como parte, ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 3- Recurso conhecido e 

provido.” (TJ-MG - AI: 10166080220501001 MG, Relator: José Arthur Filho, 

Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 31/07/2019) (grifei) 

Assim, hei por bem em deferir o pedido de prioridade na tramitação dos 

autos, com fulcro no documento de (Id. 30587263). 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 
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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 ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – DECISÃO QUE SUSPENDE OS DESCONTOS 

REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO VIA TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO 

VERIFICADOS – CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES 

APRESENTADOS PELO AGENTE FINANCEIRO AO JUÍZO A QUO – 

DESCONTOS QUE REMONTAM 2015, INSURGINDO-SE O AGRAVANTE 

JUDICIALMENTE SOMENTE EM 2017 – CONTEXTO FÁTICO QUE INDUZ À 

APARENTE LICITUDE DOS ABATIMENTOS MENSAIS EM FOLHA – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes a probabilidade do direito 

invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, descabe falar em tutela de urgência de natureza antecipada. 

Isto porque, ainda que o agravante afirme que não firmou contratos com 

agente financeiro réu, este apresentou em juízo os instrumentos 

correspondentes, devidamente assinados, o que induz à aparente licitude 

dos descontos mensais. Ademais, percebe-se que o agravante conviveu 

por longo tempo com a situação que agora pretende emergencialmente 

desconstituir, ajuizando ação mais de 01 (um) ano após o início dos 

descontos, o que corrobora a ausência de elementos para que pretensão 

de suspensão dos descontos seja acolhida.”  (TJ-MS 

14103722320178120000 MS 1410372-23.2017.8.12.0000, Relator: Des. 

Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 21/11/2017, 5ª Câmara 

Cível) (grifei) 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, mesmo porque os 

descontos são realizados na aposentadoria da parte autora desde 

outubro/2015 (ID 30587269), o que demonstra por si só a sua inércia em 

solucionar a questão (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir o 

pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. Ademais, indefiro o pleito de exibição liminar dos documentos 

requeridos no item ‘d’ de (ID 30587258, pág.19), por falta de sustentáculo 

jurídico (art. 300, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘e’ de (Id. 30587258, pág.19), 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 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010442-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 nº 

1010442-55.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Talia 

Rodrigues de Souza da Silva. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc... TALIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente ação em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminar, e, instada a 

se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: O pedido de inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A formulado pela ré, não pode, à 

evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora 

conveniada, conforme entende, também, a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

SEGURADORA LÍDER. LITISCONSÓRIO PASSIVO FACULTATIVO. 

DESNECESSIDADE. Inclusão da seguradora líder. A presença da 

seguradora líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70066036930, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

11/08/2015). Em sede de preliminar, pugna a ré pela adequação do valor 

da causa, ante a obrigatória correspondência ao proveito econômico 

perseguido, entretanto, a mesma não tem condão a prosperar, haja vista 

que o valor da causa deve corresponder ao valor buscado pela autora, 

nos termos do artigo 292, inciso V do Código de Processo Civil, o que, in 

casu, corresponde ao valor da indenização pretendida, desnecessária, 

portanto, qualquer retificação do valor atribuído à causa. Sobre a matéria, 

o trato jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

POR INVALIDEZ. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE 

VALOR GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR, DESDE LOGO, O 

BENEFÍCIO ECONÔMICO. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL AFASTADA. 

RECURSO PROVIDO. A quantificação do benefício econômico, no caso, 

depende de apuração do grau e extensão da incapacidade do autor a 

serem aferidos por meio da perícia técnica a ser realizada oportunamente. 

Desse modo, estando a depender de dados a serem ainda apurados 

durante a colheita da prova, o pedido não poderia especificar valor certo, 

devendo prevalecer a estimativa do valor dado à causa.” (TJ-SP - AI: 

20789619620158260000 SP 2078961-96.2015.8.26.0000, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 26/05/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/05/2015) Por tais argumentos, rejeito-a. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.27574342, pág.28), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$700,00 (setecentos reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003524-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES 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)

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 

nº1003524-69/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Marcelo 

Alves da Silva. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do DPVAT S/A. 

Vistos, etc. MARCELO ALVES DA SILVA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ‘Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório’ em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO DPVAT S/A, já qualificada, aduzindo que: “Que, 

primeiramente, não há o que se falar em prescrição, visto que já fora 

proposta a mesma ação em 07/07/15, a qual tramitara sob o código 

788195 e fora extinta sem resolução do mérito; que, no tocante ao 

interesse de agir, este não se demonstra mediante propositura de pleito 

administrativo, sob pena de ferir a Constituição Federal; que, no mérito, o 

autora fora vítima de um acidente de trânsito no dia 07/08/2012, às 20:15 

horas, na BR070; que, no Km700 perdera o controle da carreta em que 

trabalhava e veio a tombar na pista; que, fora registrado Boletim de 

Ocorrência; que, sofrera lesões da mão esquerda, fratura no joelho 

esquerdo, inclusive, sobrevindo sequela de afinamento da perna com 

perda considerável de força; que, diante, de tais fatos, amparado em lei 

federal, que lhe assegura o recebimento de uma indenização satisfativa, 

no valor integral do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Via 

Terrestre; que, o autor atende a todos os requisitos descritos em lei, 

imprescindíveis, para o recebimento da indenização, pugna pela 

condenação da ré ao efetivo pagamento de toda a indenização por 

invalidez permanente, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá 

à causa o valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), 

pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. A ré fora citada 

(fl.103 – correspondência ID 24985758) e apresentara contestação às 

(fls.48/101 – correspondência ID 24937746 a ID 24937747), arguindo 

preliminares, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, dizendo: “Que, preliminarmente, no presente caso, a parte 

postulante atribuíra à demanda o valor de R$954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), no entanto, relatara que a suposta sequela 

permanente acometera um de seus membros, fato que seria facilmente 

comprovado com base na avaliação médica de um futuro laudo pericial; 

que, é necessário verificar que o tipo de lesão relatado pela parte autora 

não daria o direito ao recebimento da quantia integral, sendo necessário 

realizar o enquadramento da perda anatômica na forma prevista no inciso 

I, §1º, art. 3º da lei 6.194/74; que, o valor da indenização deverá 

corresponder ao máximo previsto na tabela anexa à lei do seguro 

obrigatório, para cada seguimento corporal; que, nota-se enorme 

disparidade entre o valor atribuído à causa e o efetivamente perseguido; 

que, parte autora não pedira administrativamente o pagamento da 

indenização pleiteada na presente, devendo se frisar que não havia 

necessidade alguma do ajuizamento da ação ora contestada, porquanto, o 

convênio tem pago criteriosamente todas as coberturas devidas aos 

beneficiários, bastando tão somente a apresentação de toda 

documentação necessária; que, no caso, é necessário que esteja 

presente o binômio necessidade/adequação; que, não se configurara no 

caso em testilha; que, é primordial também haver necessidade concreta da 

prestação da atividade jurisdicional e adequação de provimento e 

procedimentos desejados, o que nem com muito esforço hermenêutico se 

apresenta demonstrado na ação em comento; que, antes de adentrar no 

mérito da questão propriamente dita, verifica-se hialinamente nas provas 

carreadas aos autos do processo, bem como, nas próprias assertivas 

iniciais, que a parte autora perdera o direito de cobrar toda e qualquer 

indenização decorrente do suposto acidente automobilístico ocorrido em 

07/08/2012, notadamente porque somente ajuizou a presente ação em 

11/05/2019, ou seja, decorridos 03 (três) anos, aplicando-se, portanto, a 

regra do artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil; que, cumpre observar 

que sem procedência alguma a pretensão inaugural, mormente porque 

inexiste no feito prova contundente de que a parte demandante 

efetivamente está inválida de forma permanente e definitiva, devendo-se 

repisar que os documentos acostados à prefacial não têm o condão de 

amparar o pagamento da cobertura pretendida, o que certamente será 

reconhecido por este r. Juízo quando da prolação da decisão; que, era 

imperativo para confortar a tese inicial que fosse juntado, no mínimo, laudo 

do IML que demonstrasse efetivamente que a parte demandante detém a 

debilidade apontada, bem como de que ela é permanente e definitiva, sem 

qualquer possibilidade de melhora por via de tratamento 

médicofisioterápico; que, se a parte sofrera mesmo lesão capaz de gerar 

o direito a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, é necessário que se 

quantifique o grau de invalidez que as lesões vieram a lhe causar, o que 

só poderá ser verificado através da perícia médica, por fim, requer o 

acolhimento das preliminares, e, julgada improcedente a ação, com a 

condenação do autor no ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre 

a contestação, manifestara-se o autor (fls.107/119 – correspondência ID 

25874360), 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, 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). Pois bem, em sede de preliminar, a ré 

aventara a necessidade de adequação do valor da causa, nos termos do 

item ‘II.1’ de (fls.49/51 – correspondência ID 24937746, fls.02/04), ocorre 

que não assiste razão a parte ré, eis que no caso da pretensão ora posta, 

o valor da causa é estimativo. Eis a jurisprudência: “E M E N T A – 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

[...] 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

d e m a n d a .  [ . . . ] ”  ( T J - M S  0 0 1 5 4 6 1 2 1 2 0 0 8 8 1 2 0 0 0 2  M S 

0015461-21.2008.8.12.0002, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª Câmara Cível) [suprimi] Desta 

forma, afasto a preliminar de retificação de alteração do valor da causa. 

Noutra senda, a ré ventilara a preliminar de necessidade de postulação 

administrativa do pleito autoral, em conformidade com o item ‘II.2’ de 

(fls.51/59 – correspondência ID 24937746, fls.04/12), o argumentação 

esta que não deve prosperar. Sobre o tema, eis a jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. INTERESSE SUPERVENIENTE. 

MÉRITO. SEGURADO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA INDEPENDENTE DO PAGAMENTO. NEXO DE 

CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. Diante da robusta defesa apresentada 

pela seguradora, é incontestável a resistência judicial ao pedido do autor, 

pelo que demonstra a desnecessidade do pedido administrativo prévio, 

caracterizando o interesse de agir.Conforme leitura do art. 5º da Lei 

6.194/74, a indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT será 

devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente e do dano 

respectivo, independentemente da existência de culpa do Segurado. A 
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falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (TJ-MG - AC: 

10000191335835001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de 

Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 18/11/2019) “Apelação cível. 

Cobrança de seguro DPVAT. Preliminar de falta de interesse de agir. 

Rejeição. Princípio de inafastabilidade da jurisdição. Lesão na perna e 

lesão neurológica. Nexo causal. Perícia judicial. 1. Não há que se falar em 

falta de interesse de agir ante a inexistência de requerimento 

administrativo para o pagamento do seguro DPVAT diante do princípio de 

inafastabilidade da jurisdição, de assento constitucional (art. 5º, inciso 

XXXV). 2. Portanto, além da conclusão da médica neurologista da UFRJ 

acerca da relação causal entre a lesão neurológica e o acidente de 

trânsito, o perito afirma que os sintomas verificados no autor são 

frequentes em acidentes de trânsito. Além disso, esclarece que as 

alterações cerebrais do autor comumente não são percebidas por 

médicos sem especialidade em alterações comportamentais, o que justifica 

a omissão constante no laudo do IML (e-fls. 17-18). Estes indícios são 

suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos narrados na 

inicial - dificuldade de locomoção - e o acidente automobilístico 

comprovado nos autos. 3. Negado provimento ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 

05030118420148190001, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO 

TORRES, Data de Julgamento: 26/06/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA 

CÍVEL) Destarte, hei por bem repelir a presente preliminar. Noutro ponto, 

arguira a ré matéria prejudicial de mérito, aduzindo que a pretensão do 

autor restara prescrita com fulcro no artigo 206, §3º, IX, do Código Civil, 

ressaltando a Súmula 405 do STJ, eis que o acidente ocorrera em 

07/08/2012 e somente em 11/05/2018 ingressara com a presente ação, 

nos termos do item ‘III’ de (fls.59/62 – correspondência ID 24937746, 

fls.12/15). Ademais, a parte autora carreara aos autos, sob a égide de 

laudo médico, “CÓPIA DO PRONTUÁRIO ONDE COMPROVA A SEQUELA”, 

os documentos de (fls.20/25 – correspondência ID 13166861), os quais 

datam de 08 de agosto de 2012. Analisando a questão, vê-se que nos 

casos de invalidez permanente é pacífico o entendimento de que “o termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula 278 do 

STJ), pois, só a partir deste momento, que a parte toma ciência de que tem 

o direito de interpor a ação e não a partir da data do acidente, porém, deve 

o requerente comprovar a realização de tratamento médico no lapso 

temporal decorrido entre a data do acidente e o laudo pericial conclusivo 

da invalidez. No caso posto à liça, sustenta o autor que não há prescrição 

de sua pretensão em pleitear o recebimento do seguro, eis que no ano de 

2015 propusera demanda a qual fora extinta sem resolução do mérito, por 

indeferimento da inicial, em conformidade com os documentos de 

(fls.15/19 – correspondência ID 13166822), alegação esta sem 

sustentáculo jurídico. Razão pela qual, aplica-se, no caso, o prazo 

prescricional de três anos, previsto no art. 206, §3º, IX do atual Código 

Civil, uma vez que se trata de pretensão de seguro de responsabilidade 

civil obrigatória. Acerca do tema eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. CASO CONCRETO. 1. 

Preliminar em apelação acolhida. Reconhecimento da prescrição do direito 

da parte autora. Sentença reformada, para julgar extinta a demanda, com 

base no art. 487, II, do CPC.2. O art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de 

2002 estabelece o prazo prescricional de três anos para a cobrança do 

seguro DPVAT. Questão pacificada em razão do advento do enunciado da 

Súmula 405 do STJ. 3. Hipótese em que o conjunto probatório permite 

concluir que a consolidação das lesões se deu em meados do primeiro 

semestre do ano de 2011. Assim, tendo em vista que o ajuizamento da 

ação ocorreu em 22-08-2014, e não houve pedido administrativo, resta 

configurada a prescrição do direito à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTA A DEMANDA.” 

(TJ-RS - AC: 70082994682 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

05/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Prescreve em 03 (três) anos a pretensão do 

beneficiário contra o segurador no caso de seguro DPVAT. 2. Passados 

quase 04 (quatro) anos entre a data do acidente e o comparecimento do 

autor ao IML, para a realização do exame complementar de corpo de delito, 

bem como mais de 06 (seis) anos para o ajuizamento da demanda, deve 

ser pronunciada a prescrição. 3. No presente caso, aplica-se a regra 

prevista no CC/2002, art. 206, § 3º, IX, considerando-se para efeito de 

prescrição, a data do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido.” 

(TJ-PA - APL: 07506834720168140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO 

MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 23/09/2019, 1ª Turma de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT- PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. Prescreve 

em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, na forma do 

artigo 206, § 3º, IX, do NCCB. Como foi ultrapassado o prazo trienal, há de 

ser reconhecida a prescrição do direito do beneficiário de cobrar o seguro 

DPVAT.” (TJ-MG - AC: 10878100012250001 MG, Relator: Antônio Bispo, 

Data de Julgamento: 11/07/2019, Data de Publicação: 19/07/2019) Sobre a 

matéria em questão, colaciono jurisprudências do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 

269, IV, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ - CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS/DOCUMENTOS QUE COMPROVEM 

EXAMES OU TRATAMENTO PROLONGADO - INCIDÊNCIA DO ART. 206, 

§3º, IX, DO CC/02 - CONTAGEM TRIENAL A PARTIR DO SINISTRO - 

SÚMULA 405 DO STJ - APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 

DO CC/02 (DANOS PESSOAIS) – DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A pretensão ao 

recebimento de indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) é 

de responsabilidade civil e segue o prazo específico do artigo 206, §3º, 

inciso IX, do CC/2002 (três anos), consoante Súmula 405 do STJ. 

Ausentes dos autos indícios/documentos de que o autor, no período de 

2004 a 2009, tenha se submetido a exames ou tratamento prolongado no 

intuito de se recuperar das sequelas advindas do acidente de trânsito, não 

há falar-se que somente por meio do laudo médico, depois de passados 

aproximadamente 05 (cinco) anos do sinistro, é que tenha tomado ciência 

de sua sequela permanente, por total ausência de razoabilidade. (Ap, 

41003/2013, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 30/10/2013, Data da publicação no DJE 

05/11/2013, TJMT) “APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - 

DATA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO 

CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação indenizatória do 

seguro obrigatório - DPVAT é de três anos (art. 206, § 3º, IX, Código Civil e 

Súmula 405 do STJ). Para a incidência da Súmula 278/STJ, a fim de 

considerar o termo inicial do prazo prescricional a data de ciência 

inequívoca da sua incapacidade laboral, impõe-se ao autor comprovar a 

realização de tratamento médico durante o lapso temporal decorrido entre 

o acidente e a lavratura do laudo médico pericial, que deve atestar a 

condição de invalidez permanente.” (Ap, 105025/2013, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

30/10/2013, Data da publicação no DJE 04/11/2013, TJMT) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – DATA DA CONTAGEM DO INÍCIO 

DO PRAZO – REGRA DE TRANSIÇÃO – ARTIGO 2.028 DO CC/02 – 

RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional das ações de cobrança de 

seguro obrigatório é de 03 (três) anos, contados a partir da vigência do 

novo Código Civil conforme estabelecido no artigo 2.028.” (Ap, 

135504/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

28/10/2013, TJMT) “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO SUMÁRIA 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR - 

PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – ARTIGO 269, IV, DO CPC – ALEGAÇÃO DE 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ SOMENTE EM 2009, ATRAVÉS DO 

LAUDO PERICIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ – 

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS/DOCUMENTOS QUE 

COMPROVEM EXAMES OU TRATAMENTO PROLONGADO NO INTUITO DE 

RECUPERAÇÃO DO VITIMADO DAS SEQUELAS ADVINDAS DO ACIDENTE 

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §3º, IX C.C. ART.2.028 DO CC/2002 – 

SÚMULA 405 DO STJ – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - 

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. A pretensão ao recebimento de 

indenização decorrente de seguro obrigatório (DPVAT) segue o prazo 

específico do artigo 206, § 3º, inciso IX, do CC/2002 (três anos), 

consoante Súmula 405 do STJ, devendo ser observada a regra de 

transição de que trata o art.2.028 do CC/2002. Ausentes nos autos 

indícios/documentos de que, no período de mais de 07 (sete) anos 
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compreendido entre a data do sinistro e a do ajuizamento da ação, 

segurado tenha se submetido a exames ou tratamentos prolongados no 

intuito de se recuperar das sequelas advindas do acidente de trânsito que 

lhe vitimou, não há falar-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, 

que somente com a confecção tardia do Laudo Pericial pelo IML local é que 

teve início o lapso prescricional. (Ap, 36057/2013, DESA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

16/10/2013, Data da publicação no DJE 25/10/2013, TJMT) “APELAÇÃO 

CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECURSO DO PRAZO 

DE 05 ANOS ENTRE A DATA DO ACIDENTE E O LAUDO MÉDICO – FALTA 

DE DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO – REGRA DE TRANSIÇÃO – 

PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento 

quanto à desnecessidade de produção de provas em juízo, quando a 

coligida aos autos se mostra suficiente para o convencimento do prolator 

da sentença, não configurando cerceamento de defesa a sua não 

realização. Para considerar como marco inicial da contagem da prescrição 

a data da confecção de um atestado ou laudo tardio, seria necessário, 

concomitantemente, comprovar que, após o acidente, a vítima teria 

passado por um tratamento de saúde objetivando a sua recuperação até o 

laudo final de sua incapacidade. Transcorrido o prazo prescricional, que é 

de três anos, como se vê no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil de 2002, 

tratando-se de ponto pacífico na jurisprudência, com a edição da Súmula 

nº 405, pelo Superior Tribunal de Justiça.” (Ap, 80961/2012, DR.PAULO 

SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/04/2013, Data da publicação no DJE 15/04/2013, TJMT) 

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

DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente ‘Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório’ proposta por MARCELO ALVES DA SILVA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO DPVAT S/A, devidamente qualificada, e o faço com 

fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil c/c o artigo 206, 

§ 3°, inciso IX do Código Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas 

judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, devendo 

ser observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1008029-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA (REQUERENTE)

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:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008029-40.2017 Ação: Produção Antecipada de Provas com Pedido de 

Tutela de Urgência de Natureza Antecipada Autora: Raphaela Regina 

Franciscato Almeida. Réus: Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda e HPE 

Automotores do Brasil Ltda. Vistos, etc... RAPHAELA REGINA 

FRANCISCATO ALMEIDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Produção Antecipada 

de Provas com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada” em 

desfavor de JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA E HPE AUTOMOTORES 

DO BRASIL LTDA, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, é 

proprietária do veículo Pajero Dakar D, placa QBY -1988, ano 2014/2015, o 

qual utiliza para o seu trabalho e lazer. Na data de 09/09/2017, por volta 

das 16h50min, a Requerente sofreu um acidente na BR 262 – KM 225, em 

Ribas do Rio Pardo (MS), em razão de uma falha mecânica no veículo, 

tendo o condutor perdido o controle do carro, culminando no capotamento; 

que, em razão do fatídico sinistro todos os ocupantes do veículo sofreram 

lesões, sendo necessária inclusive a internação do condutor do veículo, 

esposo da Requerente, além da genitora da Requerente que também 

necessitou de cuidados e atenções médicas; que, no momento do 

acidente não havia chuva, o pavimento asfáltico encontrava-se em boas 

condições, e nem houve a participação de outro veículo no sinistro. 

Ocorre que, após análise do veículo por mecânicos já no pátio da 

concessionária Vila Rica Motors em Rondonópolis-MT, foi constatado ao 

examinar a suspensão dianteira (lado esquerdo) do veículo, que dois 

parafusos haviam quebrado, do pivô da bandeja superior, além de 

deformação plástica da referida bandeja; que, a Requerente sempre 

realizou a manutenção e reparos de seu veículo na concessionária Vila 

Rica, conforme se observa das diversas notas e ordens de serviços 

anexas, podendo ser identificado que há vários meses a citada falha 

vinha sendo observada e relatada aos mecânicos da empresa 

responsável pela manutenção; que, já deu entrada no seguro para 

substituição do veículo, contudo considerando que a seguradora somente 

autoriza a liberação dos valores para a aquisição de um novo carro, após 

o recolhimento do danificado, a Autora tem a necessidade de produzir 

perícia imediata para comprovar os motivos e causa do acidente por ela 

sofrido; que, tendo em mira a necessidade de recolhimento do veículo pela 

seguradora, alternativa não resta à Autora senão o ajuizamento da 

presente demanda, a fim de realizar a produção de prova pericial e 

resguardar seus direitos para eventual propositura de futura ação, onde 

requer a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para 

determinar a imediata realização de perícia judicial no veículo sinistrado e, 

ao final, seja julgada totalmente procedente, com homologação da perícia 

realizada. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais).” A tutela foi deferida no (id.10527343), nomeando-se perito o 

engenheiro mecânico, Sr. Reinaldo de Souza Freitas, o qual declinara do 

encargo por motivo de foro íntimo no (id.10598787), bem como, a autora 

apresentara impugnação aos honorários arbitrados pelo juízo 

(id.10624237, id.10624258), o que fora repelido na decisão de 

(id.10691211), bem como, nomeado perito judicial o Sr. Mathias Marques 

Netto (id.10691211), não sobrevindo nenhum recurso. A requerente 

comprovou o depósito dos honorários periciais (id.10731360, id.10731387, 

id.10731411) e indicou assistente técnico o Sr. Reinaldo de Souza Freitas 

e apresentou quesitos (id.10799394). Intimado de sua nomeação, o ilustre 

perito designara a data da perícia no (id.10855824). A requerente propôs 

emenda a inicial, para retificar o polo passivo, pugnando pela exclusão da 

empresa Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. e a inclusão de HPE 

Automotores do Brasil Ltda – Mitsubishi Motors (id.10943535), a qual 

restou acolhida no (id.11047543), determinando a redesignação da perícia. 

Devidamente citadas (id.11368474; id.11403487), as rés Jerônimo e 

Jerônimo Júnior Ltda e HPE Automotores do Brasil, habilitaram-se nos 

autos, via seus procuradores e, indicaram assistente técnico e 

apresentaram quesitos, respectivamente no (id.11505481, 11505525, 

id.11505531, id.11505805, id.11505815; id.11711844, id.11711845, 

id.11711847, id.11711849). Nova data fora designada pelo perito judicial 

(id.11595598). Pela requerente foram anexadas imagens do veículo 

sinistrado no (id.12376722, id.12376729). Em 28/03/2018, o senhor perito 

solicitou a prorrogação em (15) quinze dias, para entrega do laudo pericial 

(id.12458117), o que fora deferido no (id.12526682). Sobreveio aos autos 

o laudo pericial no (id.16052385) e pedido de levantamento dos honorários 

(id.16206388), sendo este último, deferido e determinada vista às partes 

(id.16214643), manifestando-se a ré HPE Automotores do Brasil Ltda no 

(id.16617345, id.16617347), a autora, a qual impugnou-o no (id.16741033, 

id.16741035) e, a requerida – Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda 

(id.16779978, id.16779979, id.16779980). Em razão da impugnação da 

autora (id.16741033, id.16741035), oportunizou-se resposta ao perito em 

(15) quinze dias e, ao depois, nova vista às partes (id.17796264). 

Acostando a complementação e esclarecimentos ao laudo pericial no 

(id.24616663), manifestou-se a ré HPE Automotores do Brasil Ltda no 

(id.25842359) e a requerida Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda 

(id.25869089), ambas pugnando pela homologação do laudo e ratificando 

suas manifestações anteriores e, a autora, por sua vez, alegou ser 

evidente a inutilidade do laudo falho e inconclusivo apresentado, 

requerendo a realização de nova perícia por novo perito, bem como, a 

restituição dos honorários já levantados pelo Sr. Mathias Marques Netto, 

caso contrário, a designação de audiência de instrução, com a intimação 

do perito e do assistente técnico da autora, para que prestem 

esclarecimentos, nos termos do artigo 477, §3 do diploma processual civil 
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pátrio (id.25912011), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O artigo 381, inciso III do Código de Processo Civil admite a produção 

antecipada de provas com o objetivo de proporcionar mero conhecimento 

da amplitude da prova, funcionando como uma prévia para avaliar as 

chances de êxito no âmbito judicial, arbitral ou administrativo, trazendo as 

partes envolvidas noção sobre a veracidade dos fatos e, com isto, caso o 

resultado seja desfavorável não ajuizar a demanda ou, na possibilidade de 

lograr êxito, chegar a um acordo com a parte adversa ou, ainda, no 

ajuizamento da ação pretendida, constituir uma prova forte, possibilitando 

também, utilizar do novo mecanismo da tutela de evidência. Assevera 

Fredie Didier Junior que: “Ação de produção antecipada de prova é a 

demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada 

prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória 

do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que se busca o 

reconhecimento do direito autônomo à prova, direito este que se realiza 

com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária.” 

(Curso de Direito processual vl 2 editora jus podivm 10 ediçao, 137p) No 

presente caso, fora deferida a tutela pretendida pela autora e realizada a 

prova pericial no veículo sinistrado, inclusive, complementada e, 

analisando detidamente todo o material apresentado pelo perito judicial, em 

consonância com o disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil, 

denota-se que, mesmo tendo a parte autora demonstrado resistência, ante 

o resultado obtido, sem adentrar ao mérito da questão, o auxiliar cumpriu 

os requisitos do artigo 473 do mesmo códex, não vislumbrando a 

inutilidade e inconclusão aventadas pela requerente. Em relação ao pedido 

alternativo formulado pela requerente, a fim de designar audiência de 

instrução para oitiva do perito judicial e de seu assistente técnico, para 

prestarem esclarecimentos, entendo que o mesmo é inoportuno, por se 

tratar a demanda de produção de prova técnica, conforme requerido 

especificamente na exordial (artigo 382, CPC) e, restando acostadas as 

manifestações de ambos nos autos, inclusive, novos esclarecimentos, 

conclui-se pelo seu descabimento. Nesta senda: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGOS 381 A 383 

DO CPC. DEFESO AO JUIZ QUALQUER JUÍZO DE VALORAÇÃO DA 

PROVA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível nº 70083220574 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego 

Canibal, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/01/2020, TJRS) Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

SENTENÇA, a presente “Produção Antecipada de Provas” 

consubstanciada nos documentos de (id.16052385, id.24616663), para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a serem avaliados em 

momento oportuno e, DECLARO findos os presentes autos. Insta ressaltar, 

que esta sentença não gera prevenção para eventual ação principal, nos 

termos do artigo 381, §3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

em honorários sucumbenciais, eis que incabíveis à espécie. Sobre o tema, 

colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA – 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. 

Recurso de apelação interposto contra a sentença homologatória de 

produção antecipada de provas, visando à fixação de honorários 

advocatícios sucumbenciais. Insurgência recursal descabida na espécie. 

Inteligência do art. 382, § 4º do CPC. Precedentes. Recurso não 

c o n h e c i d o . ” ( T J - S P  -  A C :  1 0 0 6 3 0 8 7 5 2 0 1 9 8 2 6 0 0 3 2  S P 

1006308-75.2019.8.26.0032, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de 

Julgamento: 19/03/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/03/2020) Em consonância com o disposto no artigo 383 e 

paragrafo único, do Código de Processo Civil, os autos permanecerão em 

cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos 

interessados e, findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente 

da medida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007121-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007121-46.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Itilla 

Adrianna Almeida Silva. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Vistos, etc... ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., já 

qualificada, aduzindo: "Que, a requerente é viúva de WHASHINGTON 

CAVALCANTE JOVINO, portador do RG sob o n° 2209769-4 e inscrito no 

CPF sob o n° 040.980.201-81, falecido em 23 de agosto de 2015, vitima de 

acidente de trânsito, não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito, 

conforme certidão que consta no anexo, onde aponta que o evento morte 

fora causado por traumatismo raquemedular, fratura luxação coluna 

vertical decorrente do acidente automobilístico. O acidente aconteceu 

durante a constância da união estável entre o falecido e a Requerente, 

conforme união já reconhecida judicialmente, conforme sentença proferida 

nos autos sob o n° 15708 -79.2015.811.0003, em tramite na 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca de Rondonópolis – 

MT. Salienta-se que o direito da Requerente, consiste no recebimento da 

indenização coberta pelo seguro obrigatório de DPVAT, sendo lhe devido 

o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que resta 

comprovado na documentação acostada aos autos o nexo causal entre o 

acidente e a morte. Diante do ocorrido, em decorrência do acidente sofrido 

pelo Sr. Whashington Cavalcante Jovino, culminado com o óbito, a 

Requerente esposa do falecido, busca a tutela jurisdicional do Estado para 

fazer valer o seu Direito. Dispõe o art. 206, §3º, IX, do Código Civil que à 

propositura de Ações de Cobrança de Seguro Obrigatório aplica-se no 

prazo prescricional de (03) três anos. No caso concreto, o 

reconhecimento da união estável entre a Requerente e o “de cujus” 

ocorreu somente em 13 de junho de 2018, conforme sentença dos autos 

de n° 803420, em tramite na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Rondonópolis/MT, conforme no anexo. Dessa forma, tendo em vista 

que na época do acidente de transito, a Requerente não tinha prova de 

que era companheira do “de cujus”, o termo inicial do prazo prescricional 

deve iniciar a partir do trânsito em julgado da sentença que julgou 

procedente o pedido de reconhecimento de união estável, ou seja, em 

25/07/2018, momento este que nasceu o direito subjetivo da parte em 

pleitear a indenização, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da ré ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), bem como, nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá 

à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando 

a ação sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita”. Devidamente 

citada (id.19457814), a requerida apresentou contestação no 

(id.19988082), arguindo preliminar de pagamento integral da cobertura 

feita de boa-fé a credor putativo (ascendentes do de cujus) e prejudicial 

de mérito – da prescrição trienal (data do acidente e morte – 23.08.2015), 

requerendo a extinção do feito. Junta documentos (id.19988083, 

id.19988332, id.19988334). Instada a se manifestar, a parte autora refutou 

as alegações da ré, pelos fatos elencados no (id.25263733) 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. Outrossim, "Constante dos 

autos elementos de prova documental para formar o convencimento do 

julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento 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, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). Inicialmente, analisando a preliminar de 

prescrição aventada pela ré, como prejudicial de mérito, onde aduz que o 

de cujus faleceu em 23.08.2015 e a ação fora proposta somente em 

27.08.2018, ou seja, após o decurso de (3) três anos, devendo ser 

aplicada a regra do artigo 206, §3º, inciso IX do Código Civil que 

“Prescreve: § 3º Em três anos: IX - A a pretensão do beneficiário contra o 

segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório”, entendo que a mesma não tem condão 
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a prosperar, haja vista que a requerente somente teve reconhecida a sua 

condição de companheira do falecido em 13/06/2018 (id.14973279), com 

trânsito em julgado em 25/07/2018 (id.14973345), portanto, comprovando 

sua condição e surgindo o direito subjetivo à pretensão indenizatória, que 

antes da sentença de união estável era inexigível. Nesta senda, segue o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO 

DA SEGURADA - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM - 

PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - PRAZO PREVISTO NO ART. 206, § 3º, 

INC. IX, CC NÃO CONSUMADO - LEGITIMDIADE DE PARTE DO 

COMPANHEIRO DA SEGURADA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - OFERTADA CONTESTAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL 

- PRETENSÃO RESISTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. 1 - O apelado/autor demonstrou que vivia, a época do 

acidente de trânsito, em união estável com a segurada/beneficiária, 

momento em que juntou aos autos a sentença transitada em julgado na 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Pos Mortem n. 

0000799-52.2015.827.2730. Improvido o pedido de cassação da sentença 

em decorrência da ilegitimidade de parte, eis que o apelado/autor 

demonstrou ser o companheiro da vítima de trânsito. 2 - O prévio 

requerimento administrativo é requisito imprescindível à configuração do 

interesse de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT, excetuada a 

hipótese em que for ofertada contestação, a demonstrar com isso 

resistência a pretensão. Improvido o pedido de cassação da sentença ao 

fundamento de prévio requerimento administrativo está improvido, diante 

da pretensão resistida que emerge a utilidade do ajuizamento da demanda 

e o interesse de agir, configurando a condição da ação para o regular 

exercício do direito de ação. 3 - É certo que a ação de cobrança do 

seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em 03 anos (art. 206, § 3º, inc. IX, 

CC), iniciando-se a contagem na data em que o segurado tiver ciência 

inequívoca de sua condição de invalidez que, in casu, ocorreu com o 

evento morte (07/01/2014). 4 - Todavia, a situação posta em julgamento 

apresenta particularidade que afasta a premissa anteriormente fixada, 

pois o apelado/autor somente teve reconhecida a sua condição de 

companheiro da falecida Maria José Dias Quintanilha em 26/04/2017, 

época do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos Ação de 

Reconhec imento e  Disso lução de União Estáve l  n . 

0000799-52.2015.827.2730. 5 - No momento do trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável n. 0000799-52.2015.827.2730 surge para o apelante/autor o 

direito subjetivo à pretensão indenizatória, que antes da sentença de união 

estável era inexigível. 6 - Por tais razões, não há que se falar no decurso 

do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, na 

medida em que a demanda foi ajuizada em 1º/11/2018. 7 - Recurso 

improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, § 11, 

do CPC, se majora os honorários advocatícios de 15% para o importe de 

17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. Decisão 

unânime.” (TJ-TO - AC: 00141786320198270000, Relator: JACQUELINE 

ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Julgado 

em 24/07/2019) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – RECONHECIMENTO JUDICIAL 

DA UNIÃO ESTÁVEL – PRAZO PREVISTO NO ART. 206, § 3º, IX, DO CC 

NÃO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO. A ação de cobrança do 

seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em 03 anos, iniciando-se a 

contagem na data em que o segurado tiver ciência inequívoca de sua 

condição de invalidez que, in casu, ocorreu com o evento morte. Todavia, 

a situação posta em julgamento apresenta particularidade que afasta a 

premissa anteriormente fixada, pois a autora somente teve reconhecida a 

sua condição de companheira do falecido em 11/12/2015. Neste momento 

surge para ela o direito subjetivo à pretensão indenizatória, que antes da 

sentença de união estável era inexigível. Por tais razões, não há que se 

falar no decurso do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, IX, do 

Código Civil, na medida que a demanda foi ajuizada em 26/12/2017.” 

(TJ-MS - AC: 08453480520178120001 MS 0845348-05.2017.8.12.0001, 

Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/07/2018, 

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018) Logo, não há que se 

falar no transcurso do prazo prescricional previsto no artigo 206, §3º, 

inciso IX do Código Civil, na medida em que a demanda restou ajuizada em 

27.08.2018, deste modo, rejeito-a. No que tange à alegação de pagamento 

integral da cobertura feita de boa-fé a credor putativo (ascendentes do de 

cujus), denota-se do conjunto probatório posto à disposição do juízo que a 

pretensão da ré deve ser atendida, pois, a ação que reconhecera a união 

estável da requerente com o de cujus fora interposta em 20.10.2015 

(id.14973345 – pág.37), enquanto os herdeiros ascendentes – genitores-, 

receberam a indenização securitária em 24.09.2015 (id.19988083 – 

págs.92/93). Ainda que, ao realizar o pagamento administrativo da 

integralidade do valor do seguro aos genitores do segurado, a ré 

claramente o fez de boa-fé, eis que da certidão de óbito (id.19988083 – 

pág.90), consta a informação de que o de cujus era "solteiro", inexistindo 

qualquer menção à existência de união estável, bem como, pela 

declaração preenchida pelos ascendentes do falecido no (id.19988083, 

pág.97), onde declararam, com a anuência de testemunhas, serem os 

únicos herdeiros. Outro fator que corrobora a existência da boa-fé da 

seguradora consubstancia-se no fato do referido pagamento 

administrativo ter sido feito previamente a sua ciência sobre a existência 

da ação de reconhecimento de união estável post mortem, já que a 

indenização foi paga em 24.09.2015 (id.19988083 – págs.92/93), enquanto 

que a citação da ré nestes autos ocorrera em 26.03.2019 (id.19457814), 

com a juntada do aviso de recebimento em 16.04.2019. Sobre o tema, a 

jurisprudência assente que: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA. 

COMPANHEIRA. VALIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DE INDENIZAÇÃO A 

CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1) A parte 

autora-recorrente pretende a declaração do direito ao recebimento da 

indenização e a consequente condenação da parte requerida ao 

pagamento da metade do valor da indenização no caso de morte, cujo 

pagamento integral já foi realizado pela parte requerida aos filhos do 

falecido. A discussão, portanto, cinge-se em dois pontos: comprovação 

da qualidade de beneficiária (companheira do falecido) e validade do 

pagamento realizado pela parte requerida. 2) No caso, apesar da 

incontestável comprovação da qualidade de beneficiária apresentada 

apenas na fase recursal (documento novo: sentença em ação de 

reconhecimento de união estável post mortem, o pagamento integral da 

indenização a outros beneficiários é válido quando se tratar de erro 

escusável. 3) Nos termos do art. 309 do Código Civil, pagamento feito de 

boa-fé a credor putativo é válido, ainda que depois fique provado que este 

não era credor. Trata-se do acolhimento, pelo ordenamento civilista pátrio, 

da teoria da aparência. 4) Para que o erro no pagamento seja escusável, é 

necessária a existência de elementos suficientes para induzir e 

convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 

5) É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos filhos do falecido 

quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos 

documentos exigidos pela Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu 

de boa-fé. 6) Recurso inominado conhecido e não provido. 7) Sentença 

mantida.” (TJ-AP - RI: 00471395720188030001 AP, Relator: JOSÉ 

LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Turma recursal) 

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRELIMINAR 

– OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE 

PROVA ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E A PESSOA 

VÍTIMA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO A ÉPOCA DO PAGAMENTO DO 

SEGURO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM – RECEBIMENTO DE METADE DO CAPITAL SEGURADO 

INVIABILIZADO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO 

FEITO DE BOA-FÉ AOS FILHOS DO DE CUJUS PELA SEGURADORA – 

CERTIDÃO DE ÓBITO QUE INDICA TER O FALECIDO DEIXADO DOIS 

FILHOS, DOCUMENTO QUE O INDICA COMO SOLTEIRO – PAGAMENTO 

FEITO PELA RÉ ANTES DE SUA CIÊNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA 

MENCIONADA AÇÃO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I- Se 

as razões do recurso trazem de forma satisfatória as razões pelas quais 

a decisão deve ser reformada, não se pode falar em afronta ao princípio 

da dialeticidade. II - Inexistindo prova de que a autora mantinha união 

estável com a pessoa vítima de acidente automobilístico a época do 

sinistro, inviável o acolhimento de sua pretensão de recebimento de 50% 

(cinquenta por cento) do capital segurado, referente ao seguro obrigatório 

(DPVAT). Não bastasse isso, o pagamento da integralidade da 

indenização aos filhos do segurado foi realizado pela seguradora de 

boa-fé, já que levou em consideração a certidão de óbito que lhe foi 

apresentada, na qual o falecido foi qualificado como solteiro, constando na 

certidão, ainda, a afirmação da existência de apenas dois filhos. Ademais, 

o pagamento administrativo se concretizou antes da ré tomar 

conhecimento da existência da ação de reconhecimento de união estável.” 

(TJ-MS - AC: 08359186320168120001 MS 0835918-63.2016.8.12.0001, 
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Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 13/02/2020, 

4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2020) Consequentemente, não 

é possível o pagamento da indenização em comento à requerente quando 

os herdeiros – genitores- já a receberam, ademais, o reconhecimento da 

união estável tardia não acomoda a pretensão, por ter claramente agido a 

ré de boa-fé, devendo ser aplicada a teoria da aparência. No caso, 

estabelece o Código Civil em seu artigo 309: "O pagamento feito de boa-fé 

ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor." 

Assim, após verificar exaustivamente a alegação de pagamento integral 

da cobertura feita de boa-fé a credor putativo (ascendentes do de cujus), 

não vejo nenhum motivo plausível para não acatá-la e, via de 

consequência, julgar improcedente o pleito da requerente. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S.A., com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 

309 do Código Civil c/c artigo 490 do Código de Processo Civil, 

condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

da causa (artigo 85, §2º, CPC), observando-se o disposto no artigo 98, 

§3º do mesmo códex. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

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

Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007332-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007332-82.2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Disal Administradora 

de Consórcio Ltda Réu: Marcio Cesar Cardoso Vistos, etc... DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 

'Busca e Apreensão' em desfavor de MARCIO CESAR CARDOSO, 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, 

ofereceu contestação, asseverando: “Que, no dia 21 de outubro de 2019, 

fora citado e tivera seu veículo apreendido, por ordem judicial, em face a 

contrato de alienação fiduciária mantida com a autora; que, no dia 22 de 

outubro de 2019, entrou em contato com a autora a fim de solucionar a 

questão, onde fora enviado um boleto de pagamento no importe de R$ 

19.831,38 (dezenove mil, oitocentos e trinta e um reais, trinta e oito 

centavos); que, após efetuado o pagamento tomou conhecimento que 

houve a cobrança de valores fora do incluso na inicial; que, não houve 

pretensão resistida; que, fora incluso o valor de honorários, assim, busca 

a restituição das importâncias de R$ 2.201,23 (dois mil, duzentos e um 

reais, vinte e três centavos), referente aos ônus, bem como o valor de R$ 

1.036,74 (um mil, trinta e seis reais, setenta e quatro centavos). Requer o 

deferimento da assistência judiciária. Junta documentos”. Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora, 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. Cuida-se na espécie de ação de busca e apreensão 

aforada por Disal Administradora de Consórcio Ltda em desfavor de 

Marcio Cesar Cardoso, alicerçado no contrato de alienação fiduciária em 

garantia firmado em 29 de abril de 2016 (fl.27 – Id 15093957). Deferida a 

liminar (fl.37 – Id 36448520), restou o requerido citado e o veículo 

apreendido, conforme informa a certidão de (fl.46 – Id 25216017), datada 

de 21 de outubro de 2019. Em data de 23 de outubro de 2019, peticiona a 

autora informando que o réu reconheceu o débito e efetuou o pagamento 

devido diretamente ao procurador da empresa autora (fl.51 – Id 

25325602). Destarte, o autor não mais possui interesse de agir, em virtude 

da perda do objeto em face do exposto no petitório de (fl.51 – Id 

25325602). Sobre o assunto, leciona Humberto Theodoro Júnior, citando 

Amaral dos Santos, in verbis: “O interesse de agir, que é instrumental e 

secundário, surge da necessidade de obter através do processo a 

proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há 

interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade do processo, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação ‘que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão, o direito que nos afirmamos 

titulares” (Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, v. I, 17ª Ed. p. 56) 

Assim, restou configurada a aludida perda de objeto da presente ação em 

face do pagamento descrito e caracterizado nos autos , por isso, não há 

outro caminho a ser trilhado a não ser a extinção da ação, sem julgamento 

de mérito, em virtude de sua perda de objeto, repito. À guisa de ilustração, 

o réu, via seus advogados, em data de 12 de novembro de 2019, 

ingressaram com contestação, aduzindo, em síntese: “...diante do 

pagamento já realizado, requer-se, pelo mérito a PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO, com homologação do valor acordado do principal e juros 

acordados entre as partes na quantia de R$ 17.630,15 (dezessete mil, 

seiscentos e trinta reais, quinze centavos) e reembolso das despesas ao 

contestante na quantia de R$ 2.201,23 (dois mil, duzentos e um reais, vinte 

e três centavos)....Neste diapasão, em relação aos ônus, a restituição de 

R$ 1.036,74 (um mil, trinta e seis reais, setenta e quatro centavos..." 

(Grifamos – fl.73 – Id 26094168). Ora, a pretensão posta à liça pelo réu 

não tem nenhuma pertinência, ao menos neste processo, pois, com o 

pagamento efetuado pelo réu à autora de livre e espontânea vontade, deu 

causa à sua extinção, pela perda do objeto. Há que se salientar que sendo 

incontroverso o débito e a quitação posterior ao ajuizamento da ação, 

resta configurado o interesse da autora no momento da propositura do 

feito, devendo a parte ré ser condenada ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, diante do princípio da causalidade. Ocorre que, pelo 

princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas 

processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der 

causa ao ajuizamento da ação. Para a atribuição dos ônus de 

sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes 

foi responsável pelo ajuizamento da demanda. In casu, não se verifica ter 

a autora, dado causa ao acionamento do Poder Judiciário. Como já dito, 

ajuizou ela Ação de Busca e Apreensão fundada no inadimplemento, pelo 

réu, de obrigações assumidas em contrato de financiamento celebrado 

entre as partes. A dívida indicada na inicial, diga-se, em momento nenhum 

foi questionada pelo réu. Ademais, há nos autos comunicação de perda 

superveniente de interesse processual, em razão da regularização do 

débito, na via extrajudicial, por parte do réu. Registre-se que não há 

impedimento para a realização de acordo extrajudicial entre as partes, e 

muito menos exigência de intervenção de advogados. A homologação 

judicial de transação não é obrigatória, apenas servindo para dar fim ao 

processo, com constituição de título executivo. Se, todavia, o acordo não 

é levado à apreciação do Juiz da causa, tem-se, da mesma forma, a 

extinção do processo, por perda superveniente de interesse processual, 

sendo esse, justamente, o caso dos autos. É de se concluir, então, que o 

acionamento do Judiciário se deu em razão da conduta do réu, que, 

deixando de pagar as parcelas do contrato de financiamento celebrado 

entre as partes, buscou regularizar o débito após ajuizada a demanda. 

Assim, em análise da questão à luz do princípio da causalidade, entendo 

que não seria justo que a autora, não tendo dado causa, de forma alguma, 

à instauração de processo judicial - do qual teve que se valer em razão da 

conduta da outra parte - arque com o pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Eis a jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO - PERDA SUPERVERNIENTE DO 

OBJETO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência que 
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se formou no Superior Tribunal de Justiça, em função do princípio da 

causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com 

os ônus da sucumbência, mesmo ocorrendo a superveniente perda do 

objeto da ação e a consequente extinção do processo, sem julgamento de 

mérito. 2. Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessária a 

prova do dolo da parte na tramitação do processo, manifestado por 

conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não é a hipótese 

dos autos." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.099747-2/001, Relator: Des. 

José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, julgado em 28/02/2018, com publicação 

no DJe de 02/03/2018). Assim, ao contrário do que entende o réu os ônus 

sucumbenciais devem ser arcados por ele, eis que deu causa ao 

ajuizamento do feito diante do inadimplemento das parcelas contratadas, 

quando da distribuição da presente ação, conforme o Princípio da 

Causalidade. Por fim, analisando os elementos encartados no processo, 

entendo que o pedido do réu para usufruir das benesses da assistência 

judiciária não tem como ser atendido, pois, não é admissível e nem crível a 

aceitação de que o mesmo não tenha condições de arcar com eventuais 

custas processuais (fl.80 – Ids 26094173). A propósito, quando da 

apreensão do veículo dispendeu, no dia seguinte, da considerável quantia 

de R$ 19.831,38 (dezenove mil, oitocentos e trinta e um reais, trinta e oito 

centavos) – fl.81/82 – Id 26094175), portanto, o fato como dos autos é 

uma constante, onde, com raras exceções, a parte busca litigar, sempre, 

às expensas da Justiça Gratuita, baseando-se no surrado requerimento 

de declaração de hipossuficiência. “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça 

gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, 

não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de 

próprio punho. O benefício da assistência judiciária somente será 

concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência 

de recursos para arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da 

Constituição da República, de 1988. Se a parte comprova nos autos a 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais, os benefícios da gratuidade de justiça devem ser 

concedidos. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0002.17.001959-6/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/0018, publicação da súmula em 

20/04/2018). Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo, 

promovido por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em 

desfavor de MARCIO CESAR CARDOSO, com qualificação nos autos, sem 

julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas 

processuais. Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 23 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: 1003627-76.2018.8.11.0003

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:

ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003627-76.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Odilon de Oliveira Júnior Vistos, etc... BANCO 

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

seu bastante procurador, moveu ação de depósito em desfavor de 

ODILON DE OLIVEIRA JÚNIOR, com qualificação nos autos, objetivando 

compeli-lo a entregar o veículo descrito e caracterizado a (fl.05 – Id 

13226449), que foi alienado fiduciariamente. Deferido o pedido de liminar, 

expediu-se mandado de busca e apreensão, sendo o réu citado e o 

veículo apreendido. Por seu procurador, o ofereceu contestação, 

asseverando: “Que, em data de 17 de janeiro de 2018, firmou contrato de 

alienação fiduciária na importância de R$ 12.395,59 (doze mil, trezentos e 

noventa e cinco reais, cinquenta e nove centavos), referente ao veículo 

placa QBE-1237, a ser pago em 25 parcelas mensais de R$ 550,14 

(quinhentos e cinquenta reais, quatorze centavos); que, viu-se impedido 

de prosseguir o pagamento das parcelas, havendo renegociação, assim, 

requer que seja declarada nula a aplicação do indexador TR, face a sua 

não contratação ou de qualquer outro que visasse a atualização 

monetária; que, seja deferido os benefícios da assistência judiciária e, ao 

final, seja condenada no pagamento dos encargos financeiros. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestou-se a autora, onde 

procurou rebater os argumentos levados a efeito pelo réu, requerendo a 

procedência da ação, 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 330, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, "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 Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento 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, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 

9.513). Tratam os presentes autos de uma ação de busca e apreensão, 

intentada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Odilon de Oliveira Júnior. Depois de 

acurada análise das razões de fato e de direito levada a efeito pelas 

partes e diante das provas colacionadas aos autos, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento. Colhe-se dos elementos probatórios 

acostados aos presentes autos que o autor concedeu financiamento ao 

réu, mediante contrato de n° 0240415554, celebrado em 17 de janeiro de 

2018, garantido por alienação fiduciária, onde o réu alienou fiduciariamente 

ao banco credor a veículo descrito e caracterizado no processo. Como o 

réu não honrou o compromisso assumido e estando em mora, o autor 

optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os 

requisitos formais para sua constituição, concernente em instrumento 

escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de 

pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, a 

descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos. De 

outro norte, o réu, via seu bastante procurador, ao apresentar sua peça 

defensiva, assevera que o autor cobra encargo financeiro em desacordo 

às normas, ou seja, TR. A matéria relativa à aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada 

com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça 

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo 

ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe 

o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto á alegação de 

que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta 

transcrever o conceito de J.M. Othon Sidou, in Revisão Judicial dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 21 de 237



Contratos, 2ª ed. p. 176: “O contrato de adesão pode ser definido como o 

negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por 

iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, 

obrigando todos aqueles que lhe aderirem”. Desta forma, o instrumento 

particular de contrato que embasa a ação deve ser considerado, sem 

qualquer dúvida, como contrato de adesão, pois não há a mínima 

possibilidade de discussão quanto às suas cláusulas. Não há que se 

negar que com o advento da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, é 

possível a revisão de cláusula contratual quando há desequilíbrio, e tal se 

faz para recompor o equilíbrio entre as partes. Desta sorte, não se tem 

como abusivas taxas de juros remuneratórios apenas por estarem acima 

de 12% ao ano, desconsiderando toda a conjuntura econômica atual. Há 

que se ter em mente que, se as taxas aplicadas ao caso concreto estão 

em sintonia com as demais aplicadas à época da contratação, para 

relações da mesma espécie ou similares, não se identifica abusividade na 

relação e sim livre concorrência de mercado. Distorções extravagantes, 

específicas e particulares, sim, poderão configurar abusividade passível 

de reprimenda por este Poder, tudo em conformidade com as provas que 

vierem aos autos. Da peça de bloqueio ofertada réu, verifica-se que a 

pretensão prende-se única e exclusivamente sobre a correção, ou seja, 

declaração de nulidade do indexador TR e deferimento da assistência 

judiciária gratuita (fl.76 – Id 16958580). Firme o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa Referencial (TR) 

pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos 

posteriores à Lei 8.177/91 (como ocorre no caso), desde que assim seja 

convencionado entre as partes, nos termos da Súmula nº 295/STJ: "A 

Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei 

n. 8.177/91, desde que pactuada." “APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO 

HABITACIONAL - CDC - TABELA PRICE – TR POSSIBILIDADE - CES - 

MANUTENÇÃO DO CONTRATO - VOTO VENCIDO. Dispõe o artigo 585, § 

1º, do CPC, que a propositura de qualquer demanda relativa ao débito 

constante do título executivo não inibe o credor de promover a competente 

execução. A utilização da Tabela Price viola o postulado da transparência, 

haja vista que a informação sobre seus efeitos não é dada de forma clara 

e precisa a quem adere ao pacto, especialmente naqueles que envolvem o 

desembolso prolongado de quantia em dinheiro. A taxa referencial, criada 

pela Lei nº 8.177/91, destinada à remuneração do capital, não pode ser 

utilizada como índice de correção monetária, pois esta visa somente à 

atualização do valor da moeda, devendo ser substituída pelo INPC que 

melhor representa o valor da inflação. A melhor solução que se adequa à 

Lei 8.078/90, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é 

aquela que determina que a atualização do saldo devedor somente seja 

procedida após amortizada a parcela paga pelo devedor. Preliminar 

rejeitada, primeiro apelo não provido e segundo apelo provido. VV.: A 

amortização do saldo devedor pela utilização da 'Tabela Price', através do 

qual se corrige primeiramente o saldo devedor para depois fazer o 

abatimento da parcela paga pelo mutuário, é legal. ‘ A taxa referencial (TR) 

é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que 

pactuada'. (Des. Pereira da Silva).(TJMG –Apelação n° 

1;0024.05.870966-8/005, rel. Des. Alberto A. Pacheco de Andrade, julgado 

em 15/dezembro/2009). Mencionada correção vem tratada nos autos, 

portanto, não há que se falar em abusividade. De forma que, estando o 

contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação da mora; 

e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Por fim, 

considerando os documentos colacionados aos autos, bem como a não 

impugnação feita pelo autor, hei por bem em deferir o pedido de 

assistência judiciária. Face ao exposto, o mais que consta dos autos e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão promovida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR, 

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 o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros. Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, 

observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 23 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003648-18.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VAGNER RODRIGUES BARBOSA RÉU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Defiro a AJG postulada na inicial. A tutela de urgência foi 

inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “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.” 

(grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pelo requerente não 

denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto 

de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. Consigno 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. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO 

TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

Para concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos 

do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente 

caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014)”. 

(destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de 

medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC 

estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador 

Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine”. 

(destacamos). Ante ao 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 30 de JULHO de 2019 (terça-feira), às 09h30min. 

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). Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 22 de 237



Processo Número: 1003648-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002444-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANNY CARLOS LEDIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002444-36.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOVANNY CARLOS LEDIS ALVES REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Defiro a AJG pleiteada 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: “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.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o 

caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os 

elementos de convicção apresentados no presente momento processual 

pelo requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. 

Em que pese o autor ter colacionado boleto bancário emitido pela 

requerida, no valor de R$ 139,90 (ID. 18826043), bem como cópia de 

reclamação feita ao PROCON-Roo (ID. 18826045) e até Boletim de 

Ocorrência (ID. 18826045), o que, ao menos em um juízo sumário, 

demonstram a probabilidade do direito, não há de se descurar, noutro giro, 

que a requerida, em mais de uma oportunidade, vaticinou estar cancelada 

a assinatura e não haver pendências financeiras (ID. 18826048 – Págs. 2 

a 4 e Pág. 6), o que, por corolário, desnatura a presença do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consigno 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. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão, trago à baila os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA 

COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO 

CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para 

concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos do 

artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente 

caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014)”. 

(destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de 

medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC 

estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador 

Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine”. 

(destacamos). Ante ao 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 04 de JULHO de 2019 (quinta-feira), às 10h. 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). Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004979-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA OAB - 109.783.641-04 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004979-06.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCIO SOARES REQUERIDO: ESPÓLIO DE ILDON 

MAXIMIANO PERES REPRESENTANTE: EDUARDO PERES DA SILVA Vistos 

etc. Sobre o presente feito, manifeste-se o Ministério Público. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010269-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALMEIDA ALVES (REQUERIDO)

R A ALVES PNEUS - ME (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 da certidão de ID retro, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008381-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CARDOSO DE SOUZA DA FONSECA (AUTOR(A))

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIBEIRO DA FONSECA OAB - MS7677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REU)

 

Intimação do Dr. JOAO ACASSIO MUNIZ 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.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001333-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MACHADO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAUSIL DE ARAUJO CASTRO (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/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 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004367-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CHOCIAY CONSTRUCOES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

FERNANDO ADDINY ZIROLDO OAB - SP293548 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES (EXECUTADO)

TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA OAB - CE25493 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HOLANDA LEITE OAB - CE13714 (ADVOGADO(A))

RAUL AMARAL JUNIOR OAB - RJ93204 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000707-03.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I EXECUTADO: TBM - 

TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A, IVAN JOSE BEZERRA DE MENEZES 

Vistos etc. Primeiramente, proceda-se a inclusão no pólo passivo da 

empresa TBM TÊXTIL- INDÚSTRIA E COMERCIO S.A. (CNPJ/MF Nº 

5.435.483/0001-70). Em seguida, tendo em vista a informação encartada 

no ID 26141592, retifique-se o termo de penhora lavrado no ID 24450129, 

a fim de constar o nome da devedora solidária supramencionada. 

Destarte, conforme determinado em Superior Instância (ID 24496657), 

proceda-se a avaliação dos bens imóveis penhorados na espécie, nos 

moldes legais, e tão logo venha aos autos o laudo correspondente, digam 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 870 e ss. do 

CPC. Outrossim, anteriormente a análise do pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros existentes em nome dos executados, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito exequendo. No mais, determino a 

inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes 

(SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 782, § 3º, do CPC. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003720-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR GARCIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003720-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDENIR GARCIA FERREIRA REU: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, querendo, apresente 

impugnação a contestação encartada no ID 22036174, no prazo legal. 

Após, 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001223-86.2017.8.11.0003

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:

MALVINA FERREIRA DE SOUZA (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 interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o término 

do prazo de sobrestamento de ID retro, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BATISTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE ALVARENGA DUARTE (REU)

 

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 do novo endereço da parte autora (Id 

31292583).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIQUEIRA - ME (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011651-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSIMAR FERREIRA DE FREITAS (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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737460 Nr: 322-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNECREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT17.257, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16755/O, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 

8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON BENEDITO RONDON 

- OAB:19.220

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para, 

fornecer os dados bancários com a finalidade de expedição de alvará 

eletrônico.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001276-67.2017.8.11.0003

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:

PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001276-67.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: PAULO AFONSO 

RAMPAZZO LIMA Vistos etc. Considerando a citação por edital do 

requerido, bem como, o teor da certidão retro, nos termos do art. 72, inciso 

II, do CPC, nomeio como curadora especial, a Defensoria Pública, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para, manifestar-se em 

tal condição, no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o necessário 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003664-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL YAMASSAKI MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA (REQUERIDO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003664-06.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAEL YAMASSAKI MOTA REQUERIDO: WEISS & 

NAKAYAMA LTDA, LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA 

Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

ajuizada por RAFAEL YAMASSAKI MOTA em face de WEISS E 

NAKAYAMA LTDA e LABORATÓRIO FARMACÊUTICO VITAMED LTDA, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial. Citadas as demandadas ofertaram contestação nos IDs 

15250698 e 15299071, tendo a ré WEISS E NAKAYAMA LTDA suscitado 

sua ilegitimidade passiva, bem como, impugnado a gratuidade da justiça 

concedida ao requerente. Pois bem. Tentada a conciliação entre as partes 

a mesma restou infrutífera (ID 14864437), razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC. A preliminar de 

ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, razão pela qual devem ser 

conjuntamente analisados. Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, o 

benefício é concedido com base em declaração de carência de recursos 

financeiros, que goza de presunção iuris tantum de veracidade, nos 

termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/1950, correspondente ao art. 99, § 

3º, do atual CPC. Por conseguinte, recai sobre o impugnante/requerido o 

ônus da prova, ou seja, de demonstrar situação contrária à condição 

declaração pelo requerente. No entanto, in casu, a parte 

requerida/impugnante não produziu qualquer prova apta a demonstrar que 

o autor possui condições financeiras arcar com custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, ônus que lhe incumbia. Logo, 

rejeito tal argumentação. Inexistindo outras questões preliminares a ser 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada e, para tanto designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/11/2020, às 14:30 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. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003626-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003626-91.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAEL HENRIQUE CUNHA REU: RODOBENS COMERCIO E 

LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. Cuida-se de ação de 
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indenização moral e material ajuizada por RAFAEL HENRIQUE CUNHA em 

face de RODOBENS COM E LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Pois bem. Tentada a 

conciliação entre as partes a mesma restou infrutífera (ID 14787456), 

razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque no artigo 

357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo 

em vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por 

entender desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada e, 

para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/11/2020, às 15:00 horas. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002236-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON BULKA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002236-23.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEUTON BULKA - ME REQUERIDO: CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização 

por danos morais e materiais ajuizada por NEUTON BULKA – ME em face 

de CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS - ME, ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Citado o requerido 

ofertou contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva (ID 

12619071). A impugnação a contestação aportou no ID 13007744. Pois 

bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou infrutífera (ID 

12231738), razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357 do CPC. Considerando que a preliminar de ilegitimidade 

arguida pelo requerido entrosa-se com o mérito da liça, deixo para 

apreciá-la por ocasião da sentença. Destarte, inexistindo outras 

preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro 

a realização da prova oral postulada e, para tanto designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/11/2020, às 15:30 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002850-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (REU)

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002850-28.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAELLY CARDOSO DA SILVA REU: JOSE AILTON 

MACHADO, NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA Vistos etc. RAFAELLY 

CARDOSO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor de JOSÉ AILTON MACHADO e 

NERCY PEREIRA DE PADUA FERREIRA, também qualificados no feito, 

alegando, que é credora do importe de R$45.631,13, referentes aos 

cheques descritos na inicial, emitidos pela primera ré, valor que não teria 

sido pago, razão pela qual ingressou com a presente ação. Ao final pugna 

pela expedição de mandado de pagamento, com posterior constituição, de 

pleno direito, do título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, com as demais cominações de estilo. Escoltaram a 

inicial documentos. No despacho inicial foi determinada a expedição de 

mandado de pagamento (ID 7344225). A requerida ofereceu embargos 

monitórios (ID 9038859), alegando preliminarmente incorreção do valor da 

causa e a ausência de esgotamento da esfera extrajudicial, pugnando ao 

final pela improcedência da ação, com a condenação da autora nas 

custas e honorários advocatícios, juntando ainda documentos. 

Regularmente citado (ID 16505133), o segundo requerido não pagou e nem 

ofereceu embargos (ID 30545392) Impugnando os embargos à parte 

autora rebateu as alegações da embargante e postulou a improcedência 

dos embargos (ID 18658959). É o relatório. Fundamento e decido. De 

proêmio, rebela-se a parte requerida quanto ao valor atribuído à causa 

pela parte autora. Com efeito, o art. 291 do CPC estipula que a toda causa 

deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível. Registre-se, a teor do art. 292, I, do 

CPC, que o valor da causa será, na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Logo, o 

valor da causa deverá ser condizente com o proveito econômico 

requestado pela parte autora na peça de ingresso incluídos juros de mora, 

multa e honorários advocatícios, não se verificando, in casu, razão para 

redução do valor atribuído, conforme requerido pela requerida, posto que 

a forma de incidência dos juros moratórios e a exigibilidade ou não da 

multa moratória, são questões afetas ao mérito dos embargos monitórios. 

Neste sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Regularidade da 

representação processual da parte apelada, considerando os documentos 

que acompanharam a peça de defesa. O valor da causa em ação que 

busca o pagamento de valor deve representar o proveito econômico 

pretendido, incluídos juros de mora, multa e honorários advocatícios. 

Descabida a pretensão do apelante, em ver analisada, em incidente de 

impugnação ao valor da causa, a forma de incidência dos juros moratórios 

e a exigibilidade ou não da multa moratória, questões afetas aos embargos 

monitórios. Mantida a sentença de improcedência do incidente. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054066097, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 26/11/2015). (TJ-RS - AC: 70054066097 RS, 

Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/12/2015).” (grifamos). Isto posto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação ao 

valor a causa, o que faço com fundamento nos artigos 291 e 292, I, do 

CPC, mantendo o valor atribuído à causa. Ademais, a preliminar de 

ausência de esgotamento da esfera extrajudicial não merece guarida, 

considerando que é assente o entendimento pretoriano no sentido da 

desnecessidade de exaurimento administrativo prévio nestes casos, 

consoante reafirmam os julgados abaixo: “PROCESSO CIVIL - AÇÃO 

MONITÓRIA - PRÉVIO EXAURIMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE 

COBRANÇA - DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. 

A propositura da ação monitória é meio útil e necessário para que o credor 

de quantia certa, munido de documento escrito sem eficácia de título 

executivo, busque o recebimento de seu crédito, pouco importando, para 

esse efeito, se houve ou não prévio exaurimento dos meios extrajudiciais 

de cobrança. (TJ-MG - AC: 10878160010202001 MG, Relator: Saldanha da 

Fonseca, Data de Julgamento: 08/03/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017).” (grifamos) “E M E N T A 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. FONECEDOR E CONSUMIDOR. AUSENTES. NÃO 
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INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO EX OFFICIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ADIMPLEMENTO. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. 

ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA PRECÁRIA. 

IRRELEVANTE. 1. [...] 4. Não impede o ajuizamento da ação monitória o fato 

de o autor não ter esgotado as tentativas extrajudiciais para recebimento 

de seu crédito, eis que a legislação não exige o cumprimento de tal 

r e q u i s i t o .  [ . . . ]  ( T J - D F  0 0 0 8 0 3 2 5 4 2 0 1 6 8 0 7 0 0 0 4  D F 

0008032-54.2016.8.07.0004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 19/04/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 29/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (ressaltamos) Forte 

nas lições jurisprudenciais epigrafadas, repilo a preliminar em comento. Em 

face da ausência de outras questões preambulares a serem enfrentadas 

neste feito, passo desde logo a análise do mérito da lide. De outro giro, 

calha ressaltar que é cediço o entendimento de que em se tratando de 

ação monitória amparada em cheque prescrito é desnecessária a 

indicação da causa debendi pelo credor, o que impõe, por conseguinte, o 

acolhimento de sua pretensão e o regular prosseguimento desta ação 

monitória, mediante procedimento de cumprimento de sentença, tendo em 

vista que os documentos apresentados pela requerente na espécie (ID 

6802833, 6802840 e 6802843) se mostram suficientes para amparar a 

cobrança em voga, consoante lecionam os julgados infra: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - 

SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, APENAS 

PARA COMPUTAR OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E 

JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INJUNTIVO, SOMENTE 

NEGANDO A FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DO 

VENCIMENTO DO TÍTULO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE. 

COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NA EXORDIAL - DESNECESSIDADE 

- ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

JULGAMENTO DO RESP N. 1.094.571/SP PELO PROCEDIMENTO PREVISTO 

NO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DÍVIDA OU, AO MENOS, 

JUSTIFICAR A AVERIGUAÇÃO DA RELAÇÃO SUBJACENTE - 

INDEMONSTRADOS OS VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR O DIREITO DE 

CRÉDITO - ÔNUS DA PARTE RÉ - EXEGESE DO ARTIGO 333, INCISO II, DO 

CPC - SENTENÇA MANTIDA. "Em ação monitória fundada em cheque 

prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio 

jurídico subjacente à emissão da cártula" (Resp 1.094.571/SP). À ausência 

do mínimo de prova acerca da ilicitude na emissão dos cheques, 

somam-se os princípios da literalidade e da autonomia, segundo os quais a 

apresentação física das cambiais é suficiente para o exercício do direito 

ao recebimento das quantias por eles representadas. "Deixando a parte 

requerida de demonstrar a inexistência do débito representado pelo 

cheque, ou de qualquer outro vício que pudesse inviabilizar o direito de 

crédito nele estampado, resumindo-se à meras alegações, que por certo, 

não podem ser acolhidas." (Apelação Cível n. 2010.084312-6, rel. Des. 

Paulo Roberto Camargo Costa, j. 28/6/2012). HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA, CONTUDO 

AOS CRITÉRIOS LISTADOS NAS ALÍNEAS 'A', 'B' E 'C' DO § 3º DO ART. 20 

DA LEI SUBSTANTIVA CÍVEL - RECLAMO DESPROVIDO. Para a fixação 

dos honorários de sucumbência, deve-se estar atento ao trabalho 

desempenhado, ao zelo na defesa e exposição jurídica do advogado e à 

natureza da demanda. Todavia, ainda que não apresente grande c [...] 

(TJ-SC - AC: 20130230397 SC 2013.023039-7 (Acórdão), Relator: Robson 

Luz Varella, Data de Julgamento: 16/09/2013, Segunda Câmara de Direito 

Comercial Julgado)” (grifamos) “CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

ANISTIA CONSTITUCIONAL (ART. 47 DO ADCT). ONUS DA PROVA. 

ALEGAÇÃO PELO REU DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO 

DO AUTOR. O ONUS DA PROVA INCUMBE A QUEM ALEGA O FATO. 

ARGUINDO O REU CIRCUNSTANCIA IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO 

DIREITO DO AUTOR, A ELE COMPETE PROVAR A ALEGAÇÃO (ART. 333, 

II, DO CPC). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.”[1](destacamos) 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DESCRIÇÃO DA 

CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. Em ação monitória 

para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor 

comprove a "causa debendi" que originou o documento. 2. Agravo 

regimental provido.” [2] (destaque nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO 

PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. 

DESNECESSIDADE. I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como 

prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque 

emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua cobrança pela via 

executiva. II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a 

descrição da causa da dívida. III. Recurso especial conhecido em parte e 

provido.” [3] (grifo nosso) “EMENTA: EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. É 

admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. A ação 

monitória instruída com cheque prescrito dispensa a demonstração da 

causa debendi, sendo esta apenas do interesse e ônus daquele que 

embarga a ação monitória. (TJ-MG - AC: 10699120042360001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2014)”(grifo nosso) Ademais, 

inexistindo qualquer prova segura de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo da obrigação enfocada, mister se faz o acolhimento da pretensão 

autoral e o regular prosseguimento desta ação monitória, mediante 

observância do procedimento de cumprimento de sentença. Por fim, calha 

registrar que em se tratando de ação monitória que visa a cobrança de 

cheque não apresentado, o termo inicial da correção monetária é a data de 

emissão do cheque e o dos juros moratórios a data da citação, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RECONVENÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. A NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RECONVINDO - ATÉ 

ENTÃO AUTOR DA AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - SE DEU POR 

INÉRCIA SUA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO E JUROS DE 

MORA A CONTAR DA DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. INCIDENTE 

DE PROCESSO REPETITIVO RESP 1556834/SP. NO CASO DE CHEQUE 

NÃO APRESENTADO, OS JUROS INCIDEM A CONTAR DA CITAÇÃO. 

DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO E DE OFÍCIO, 

ALTERADO O MARCO INICIAL DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. (Apelação Cível Nº 70077821007, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 07/11/2018). (TJ-RS - AC: 

70077821007 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 07/11/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018).” (grifo nosso) “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA 

- CHEQUE - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL 

- CHEQUE NÃO APRESENTADO. 1. A regra fixada pelo colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1556834/SP, julgado sob o 

procedimento dos recursos repetitivos, é de que, nas ações ajuizadas 

pelo portador do cheque, a correção monetária deve ser computada 

desde a data de emissão da cártula e os juros de mora, desde a data da 

primeira apresentação do título para pagamento. 2. Não tendo o cheque 

sido apresentado para pagamento, os juros de mora devem incidir desde a 

data da citação, ato processual que, nos termos do artigo 219 do CPC/73, 

constitui o devedor em mora. 3. Deve ser garantido ao portador do cheque 

o recebimento da quantia com seu poder de compra atualizado, o que só é 

possível caso a correção monetária incida desde a data da emissão do 

título. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10407130002915003 

MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 

06/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)” (destaque nosso) Diante do 

exposto e considerando o que consta dos autos, REJEITO os embargos 

opostos ao mandado monitório, e, com fundamento no artigo 702, §8°, do 

CPC, constituo, de pleno direito, o título executivo judicial, com a 

consequente obrigação da parte devedora/requerida em pagar a parte 

credora os valores descritos nos cheques cobrados na espécie, 

corrigidos monetariamente, com base no INPC, a partir da data de emissão 

dos títulos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC. A credora deverá apresentar memória 

discriminada e atualizada do cálculo, respeitando-se os termos da 

presente sentença, consoante dispõe o art. 509 §2º, do CPC. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] REsp 70.679/TO, Rel. 

MIN. BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07.11.1995, DJ 

05.02.1996 p. 1403 [2] AgRg no Ag 965.195/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe 

23/06/2008 [3] REsp 1018177/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

Quarta Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 12/05/2008

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1007742-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ALVES BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007742-43.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: VILMAR ALVES BORGES Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de VILMAR 

ALVES BORGES, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando 

em síntese, que firmou com a parte requerida, contrato de alienação 

fiduciária em garantia para aquisição de bem móvel, tipo automóvel 

descrito na exordial, onde relata que a parte ré deixou de adimplir as 

parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com a presente demanda 

a concessão de liminar, para apreensão do bem móvel objeto da 

controvérsia, 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 21204551), foi 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais da parte autora, assim como procedida a 

citação (ID 22108764, 22109063, 22109070 e 22109069), tendo o 

requerido deixado transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa (ID 

25840962). 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 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 procede” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de direito, 

reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos 

fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os 

aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, 

sendo inteiramente dispensável, maior dilação probatória para coleta de 

novos elementos de convicção. 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). O cotejo dos autos revela que a 

parte requerida foi regularmente citada (ID 22108764), e permaneceu 

silente no prazo assinalado para defesa (ID 25840962), incorrendo em 

revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos 

articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do Código de Processo 

Civil. 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). A revelia da parte ré, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter 

ela 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 ele alegados. "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima a parte requerida tornou-se revel, muito embora exista contra a 

mesma a presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se 

de presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação do autor, não se tem por desnecessária 

a instrução processual, entretanto a parte ré, mesmo devidamente citada 

restou silente, devendo o feito ser apreciado consoante a prova 

pré-constituída constante nos autos, retratada na documentação que 

instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da requerida. Pois bem, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio 

do contrato acostado (ID 15308361), que as partes efetivamente 

celebraram um contrato de alienação fiduciária em garantia para a 

aquisição de veículo, em que a requerida encontra-se inadimplente, 

conforme se vislumbra do documento acostado no ID 15308362 e 

15308363. Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, realizou 

o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte 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 contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado 

na inicial. Senão vejamos, sobre o tema: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVELIA DO 

RÉU - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A 

revelia do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor na inicial. Muito embora não tenha ela o condão de acarretar, 

necessariamente, a procedência da demanda, deverá ser reconhecida 

quando ausente a prova capaz de derrubar a presunção que favorece o 

Autor.” (TJ-MG 104800608885870011 - MG, Relator: SELMA MARQUES, 

Julgamento: 04/09/2007, Publicação: 22/09/2007). 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, 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. 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, bem como, 

proceda-se a baixa da restrição efetiva na espécie. 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: 1003502-45.2017.8.11.0003

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:

LUIZ BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003502-45.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUIZ BARBOSA MOREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, instituição financeira de direito 

privado, em desfavor de LUIZ BARBOSA MOREIRA, 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 
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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. Determinada a emenda a inicial para 

comprovar a constituição em mora da parte ré (ID 11867936), providência 

prontamente atendida pela parte autora (ID 12470439). Em decisão 

interlocutória (ID 12651005), foi recebida a emenda a inicial e deferida a 

liminar pleiteada, sendo o veículo objeto da liça apreendido e depositado 

em mãos dos representantes legais da parte autora (ID 12926766, 

12926847, 12926859, 12926873 e 12926961). Devidamente citada a parte 

requerida, compareceu aos autos, ofertando defesa (ID 13297246). 

Impugnação a contestação apresentada pela parte autora no ID 16795963. 

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 CPC, 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). De proêmio, improcede a 

alegação de ausência da notificação da parte requerida, onde alega que 

jamais teve conhecimento do citado documento de notificação. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a notificação foi 

encaminhada no endereço descrito no contrato de cédula de crédito 

bancário, assim como realizado o protesto do titulo objeto da liça (ID 

12470444, e 12470446), sendo válida, por conseguinte, para constituir a 

parte ré em mora, portanto não há que falar em ausência de notificação ou 

desconhecimento da mora. Ademais, em que pese a alegação de que a 

constituição em mora fora juntada/realizada após a distribuição da 

presente ação, não há que se falar em extinção do processo, posto que é 

possível efetuar a constituição em mora do devedor, após o ajuizamento 

da ação, desde que anterior à citação válida. Neste sentido: “DECISÃO: 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

conhecer em parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, lhe dar 

provimento, nos termos do voto. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM 

MORA. RAZÕES DO RECURSO (EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA) 

QUE NÃO GUARDAM AFINIDADE COM A SENTENÇA OBJURGADA. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO 

CONHECIDO NESTA PARTE.NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO E ANTES DA ORDEM DE CITAÇÃO.VALIDADE. SENTENÇA 

CASSADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, 

PROVIDO. As razões recursais - extinção por abandono da causa - não 

atacam o conteúdo da sentença, pois o apelante se utiliza de questões 

não pronunciadas pelo juízo a quo, razão pela qual não se conhece do 

recurso de apelação neste ponto pela ausência de dialeticidade. É 

possível efetuar a constituição em mora do devedor após o ajuizamento da 

ação, desde que anterior à citação válida, vez que ainda não formada a 

relação processual, respeitando-se, assim, o princípio da 

instrumentalidade das formas com o aproveitamento dos atos 

processuais. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1521983-5 - Região Metropolitana 

de Maringá - Foro Regional de Sarandi - Rel.: Luiz Mateus de Lima - 

Unânime - - J. 17.05.2016) (TJ-PR - APL: 15219835 PR 1521983-5 

(Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 17/05/2016, 

5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1817 10/06/2016)” grifei 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO. MORA COMPROVADA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL E PROTESTO DE TÍTULO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA 

DA INICIAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEMONSTRANDO A JUNTADA 

DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. 

SOLICITAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS. 

DESCONSIDERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I - Para a propositura da 

ação de busca e apreensão é primordial a comprovação da mora, sob 

pena de se caracterizar ausência dos requisitos de constituição e 

desenvolvimento regular do processo (art. 3º, Dec. Lei 911/69, Súmula 72 

do STJ); II - a evidenciação da mora pode efetivar-se por carta registrada 

expedida por Cartório de Títulos e Documentos, bem como por protesto do 

título, estando ao arbítrio do credor tal opção (Art. 2º, § 2º, Dec. Lei 

911/69); III - quando o autor, em resposta à determinação de emenda da 

inicial, além de demonstrar a juntada dos documentos necessários à 

concessão liminar da busca e apreensão requerida, pugna pela 

discriminação dos documentos a que o magistrado se referiria, tendo 

como resposta a extinção do feito, a reforma do julgado mostra-se 

necessária; IV - apelação provida. (TJ-MA - AC: 19272010 MA, Relator: 

CLEONES CARVALHO CUNHA, Data Julgamento: 18/03/2010). negritei 

Sendo assim, dúvida não resta, pois, que estando configurada a mora do 

devedor e a inadimplência contratual, o credor fica no direito de reaver o 

bem alienado, que está na posse direta do devedor, mas, no entanto, na 

posse indireta do credor. 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 7942559), 

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 no ID 7942485 

- Pág. 2, 12470444, e 12470446. 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 

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 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 da parte autora 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. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que a parte 

autora consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 
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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: 1011454-07.2019.8.11.0003

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:

LETICIA MONIQUE PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011454-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: LETICIA MONIQUE PEREIRA RAMOS Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (ID 30283890). 

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos 

termos da presente demanda. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID 30283890), fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela parte desistente. Honorários 

advocatícios indevidos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA OLIVEIRA DO CARMO (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000438-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DANILA OLIVEIRA DO CARMO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. DANILA 

OLIVEIRA DO CARMO, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial, alega, em síntese, que a 

requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da 

unidade consumidora de sua responsabilidade e, em procedimento 

unilateral, faturou o montante de R$ 739,31. Requer, que seja deferida a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida não suspenda a 

energia elétrica da unidade consumidora de sua responsabilidade, bem 

como, se abstenha de inserir o nome do requerente nos cadastros de 

proteção ao crédito. Pugna ainda a procedência dos pedidos iniciais para 

declarar a inexistência da fatura encimada e condenar a requerida ao 

pagamento da indenização por danos morais, bem como, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Instruiu a peça vestibular com 

documentos. A liminar foi deferida no ID. 11477158. Realização da 

audiência de conciliação restou infrutífera (ID. 12127038). A requerida 

apresentou contestação com reconvenção (ID. 12141597), aduzindo, em 

suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos 

termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de 

direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, 

pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, bem 

como, pelo reconhecimento da fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível, juntando ainda documentos. Manifestação a parte autor 

apresentada no ID. 18455304. Instadas as partes a manifestarem 

interesse na produção de provas (ID. 21855191), parte ré pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 22046115) e parte autora quedou-se 

inerte (ID 30109408). 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 355, inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia 

cinge-se a exigibilidade do débito constante da fatura de ID. 11475599, 

referente ao consumo de energia elétrica apurado na unidade 

consumidora n.º 6/2277749-4. Compulsando os autos, verifica-se que em 

contestação apresentada no ID. 12141597, alegou a requerida a 

exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando documentos. Assim, o ônus 

da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do 

CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em 

referência, a concessionária aduz que, em 31/05/2017, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara indício de existência de irregularidade 

consistente em “MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUÍDO” (ID. 12141597 - Pág. 

4), sendo que após o procedimento padrão revisou o quantum energético 

não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito 

de R$ 739,31 (ID 12141597 - Pág. 2). Afirmou a concessionária que 

cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes 

(Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o 

procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que 

garantisse o direito dela ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia 

elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do 

seu direito. Além disto, acostou aos autos fotocópia do termo de 

ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, 

comunicado de substituição de medidor, planilha de cálculo de revisão de 

faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores 

utilizados, perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato 

Grosso - IPEM-MT e fotografias da inspeção realizada no medidor em 

comento (ID 12141614, 12141609, 12141622, 12141617 e 12141656), bem 

como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 12141656 - Pág. 2), a qual 

cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a 

se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em 

impugnar. Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada 

na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de 

fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo 

de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis 

de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. Sobre o 

tema, calha citar o entendimento pretoriano infra: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a formulação de 

reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à 

distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do 

seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a 

efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do 

demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 

3. A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento 

de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução 

Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do 

custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução 

Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – 

grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 
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APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se dos documentos anexos 

que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 

(três) maiores valores disponível de consumo mensal, no período de 12 

(doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, 

não havendo, portanto, qualquer irregularidade na fatura de energia 

elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente 

sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito em debate. Vejamos o que dispõe o artigo 130, 

inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, in verbis: “Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – utilização da média dos 

03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia 

elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas 

e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. 

(destacamos) Com relação ao pedido de indenização por danos morais, 

não tendo a parte autora comprovado a irregularidade/ilegalidade da 

cobrança constante da cobrança de ID. 12141656 - Pág. 2, bem como, a 

suspensão do fornecimento correlato, inexiste na espécie substrato válido 

para seu acolhimento. Outrossim, se é regular a dívida (vencida e não 

paga) inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no 

exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da 

indenização, senão vejamos: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A responsabilidade civil das 

prestadoras de serviço público é de natureza objetiva, ou seja, prescinde 

da configuração da culpa, bastando ao lesado comprovar a conduta 

irregular, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre ambos. O 

ofensor, por seu turno, somente se exime do dever de indenizar se 

comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa exclusiva do ofendido 

ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos autos da regularidade da 

dívida, não há falar em dano moral em decorrência da inscrição negativa 

em cadastro restritivo de crédito.” (TJ-SC - AC: 828289 SC 

2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 

29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). (destaque nosso). 

Destarte, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até 

porque não restou evidenciada no feito que ela tenha sofrido prejuízo de 

tal estirpe na situação analisada nos autos. De outro giro, pelas mesmas 

razões encimadas, entendo que o pedido reconvencional merece 

procedência. Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

RECONVENÇÃO. Constatada a irregularidade no medidor de energia 

elétrica e evidenciada a queda no consumo medido durante o período 

considerado irregular, é possível a recuperação de valores devidos. 

Critério de cálculo adotado pela CEEE-D, baseado na Resolução 414/2010 

da ANEEL, que não foi objeto da ação ajuizada, descabendo alterá-lo na 

ausência de prova sobre o efetivo prejuízo da consumidora. 

Reconvenção, por consequência, julgada procedente. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70070411814, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, 

Julgado em 22/09/2016). (TJ-RS - AC: 70070411814 RS, Relator: José 

Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 22/09/2016, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/09/2016)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de declarar lícita e exigível o valor 

referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos 

autos, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão de ID 11477158. 

Com fundamento nas mesmas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução de mérito, fincado 

no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de condenar a parte reconvinda a pagar o valor de R$ 739,31 (ID 

11475599 - Pág. 9), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a 

partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

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 11477158). 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006064-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO, ID. 30346521, E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002628-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSVELT MAGNO MARINHO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ID. 

31382941, E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009056-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS SENIGALIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCAL TRANSPORTES E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, ID. 29411043, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013191-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MATOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, ID. 29681579, bem como providenciar o andamento 
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do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015094-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REIVALDO DUARTE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO BARBOSA DA SILVA OAB - SP159063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIRSON YUITI INAGAKI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, ID. 29399255, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido 

este prazo, fica desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. DE DEUS - SERRALHERIA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, ID. 29875002, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006933-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DEBORA OLIVEIRA FAVRETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006933-82.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, cópia da CTPS e/ou comprovante de 

rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006950-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE PEDROMILO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEONARDO FRANCISCO LOPES REPIZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006950-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Os autores 

comparecem aos autos e requer o parcelamento do valor das custas em 

três parcelas (Id. 31396106 – item “g”). Assim, considerando que a lei 

processual permite o parcelamento das custas, conforme dispõe o artigo 

98, § 6º, do CPC, defiro o parcelamento das custas processuais em 03 

(três) parcelas. Intime os autores na pessoa da patrona constituída para 

juntar aos autos o comprovante da primeira parcela no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 290, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000484-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIZ DALL AGNOL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL STRAPASSON (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILY BREANEZI OAB - RR364-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000484-11.2020.8.11.0003 Vistos etc. O embargante 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No entanto, 

observa-se dos documentos anexados à exordial sob o Id. 28989130 

(declarações do imposto de renda), que o autor possui renda capaz e 

suficiente a suportar o pagamento das despesas do presente feito. 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. Encaminhe os autos ao 

Distribuidor para apuração do valor das custas a serem recolhidas, 

intimando o embargante para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 

290 do CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2.020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003814-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. I. S. P. (AUTOR(A))

M. E. S. D. N. (AUTOR(A))

IZALTINA RODRIGUES DE PAIS (AUTOR(A))

M. C. D. S. N. (AUTOR(A))

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA VITORIA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

M. H. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DI DOMENICO (REU)

LUAN RICARDO DI DOMENICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003814-55.2016.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se dos documentos sob os Ids. 26693708, 20637231, 20637231, 

19538678, 19538686, 19538991, 19538995, 19539000, 19539006, 

19539013, 19539016 e 19539017, que todas as mídias colhidas nas 

audiências de instrução, tanto neste juízo, quanto nos juízos deprecados, 

encontram-se inaudíveis. Desse modo, acolho a manifestação do 

representante do Ministério Público constante no Id. 29192430, e determino 

a retificação dos mencionados arquivos utilizando-se do software 

chamado VLC MEDIA PLAYER, conforme sugerido pelo parquet, ou na 

impossibilidade deste, que tais atos sejam degravados. Oficie Sra. Gestora 

à Comarca de Jaciara/MT e Juscimeira/MT, solicitando a retificação dos 

mencionados arquivos de mídia ou a degravação dos mesmos a fim de 

evitar futuras alegações de nulidade processual, enfatizando que a 

resposta deverá ser encaminhada ao juízo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Vindo as informações, dê-se nova vista ao parquet para manifestação. 

Após, voltem os autos conclusos. Expeça o necessário. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000376-79.2020.8.11.0003
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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:

LAERCIO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000376-79.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação sob o Id. 29132462, defiro a suspensão do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, para tratativas de acordo entre as partes. II – 

Decorrido o lapso suspensivo, diga o requerente independente de 

intimação. III – Após, voltem-me conclusos. IV – Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001147-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DRAVEL VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACCHINI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CAIS OAB - SP97584-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001147-62.2017.8.11.0003 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, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000375-94.2020.8.11.0003

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:

EDENIR BENEDITO DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000375-94.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 28078904, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017032-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ECOENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1017032-48.2019.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a 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. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016958-91.2019.8.11.0003

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:

ERLAM CEZAR LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1016958-91.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 27821174, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000257-21.2020.8.11.0003

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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 33 de 237



JEFFERSON RODRIGO BARBOSA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000257-21.2020.8.11.0003 Vistos etc. Observa-se dos autos 

que a notificação extrajudicial, via AR, foi devolvida com a informação de 

“mudou-se”, não restando comprada a mora. Intimada para comprovar a 

mora, o autor limitou-se a juntar, novamente, o AR devolvido que instruiu a 

inicial. A Súmula nº 72, do STJ, prevê que “A comprovação da Mora é 

imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Portanto, sendo inexitosa a notificação em razão da mudança de 

endereço, deveria ter o autor efetuado protesto por edital, na mesma 

Comarca do endereço informado no contrato, para fins de constituição da 

mora do réu, vez que esse é o entendimento jurisprudencial. Veja: 

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

Desnecessária a comprovação da notificação pessoal da parte devedora, 

porque não exigível, conforme vem decidindo o STJ. Todavia, 

imprescindíveis o envio da notificação ao endereço constante no contrato 

e sua entrega, ainda que a Assinado eletronicamente a correspondência 

seja recebida por terceira pessoa que não o devedor. Situação na qual a 

notificação fora enviada para o endereço informado quando da 

contratação, mas que resultou inexitosa, não tendo sido entregue, porque 

a devedora "mudou-se". Circunstâncias nas quais caberia à parte credora 

promover o protesto por edital, a fim de caracterização da mora do 

devedor, o que não ocorreu. Precedentes. Apelo improvido. (Apelação 

Cível Nº 70062436662, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 29/01/2015). Grifei. 

Assim, para evitar a extinção prematura dos autos, intime o requerente, 

uma vez mais, para comprovar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006200-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIMY RAMOS TRIGO (EXECUTADO)

ISABEL FELIX RAMOS TRIGO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006200-19.2020.8.11.0003 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, 

23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006248-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FELIX RAMOS TRIGO ALMEIDA (EXECUTADO)

JIMY RAMOS TRIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006248-75.2020.8.11.0003 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, 

23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006258-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIMY RAMOS TRIGO (EXECUTADO)

ISABEL FELIX RAMOS TRIGO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006258-22.2020.8.11.0003 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, 

23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003328-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARD JEAN (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, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008619-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012735-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA TALITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005899-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 34 de 237



Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006651-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVA MENDES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001722-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL VLADIME DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000449-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DA SILVA REIS (REU)

M A SOUZA SANTOS - ME (REU)

LUCIO DA SILVA REIS 00780683129 (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000449-56.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 27273594, para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Infojud buscando informações sobre o atual endereço da 

requerida M A SOUZA SANTOS (CNPJ nº 21.816.991/0001-55) e seu 

proprietário MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS (CPF nº 

535.115.491-91), uma vez que o processo se arrasta há mais de 3 (três) 

anos sem que haja a citação da mencionada ré de forma exitosa. II – Vindo 

aos autos a informação, expeça os respectivos mandados de citações 

nos endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura reste 

infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao requerente para manifestação. 

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015192-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOFLAN LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015790-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1001157-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO, id. 30658916 E DOCUMENTOS, DA PARTE 

REQUERIDA PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A., NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007051-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE DE QUEIROZ (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016663-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014076-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012187-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1013351-70.2019.8.11.0003

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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006976-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYRON STRENSK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009683-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013618-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON MATIELLO (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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004048-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MACEDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004048-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. Houve o 

falecimento do autor, sendo determinado a suspensão do andamento do 

feito para habilitação do espólio ou dos herdeiros. No entanto, decorreu o 

prazo sem manifestação do advogado do requerente (Id. 23756937). 

Assim, intime uma vez mais o advogado do demandante para que promova 

a citação do espólio, na pessoa do inventariante, se houver, ou de seus 

herdeiros, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de extinção do feito. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008206-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SEBASTIANA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010029-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PAIVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007753-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE SOUZA DORNELES (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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001441-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR TEIXEIRA DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001441-17.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 865,05 

ESPÉCIE: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: MARIO FRANCISCO VIEIRA Endereço: RUA QUINZE 

DE NOVEMBRO, 1281, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 

POLO PASSIVO: Nome: JAIR TEIXEIRA DA COSTA SANTOS Endereço: 

AVENIDA ARAPONGAS, 1954, PARQUE RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-215 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. PETIÇÃO INICIAL: ID. 5067847 E 

DOCUMENTOS. DECISÃO: ID. 30570220 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001164-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON LIMA DOS SANTOS (REU)

JULIANA DE SOUZA BARROS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001164-98.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: ERIK SILVA FERNANDES Endereço: RUA 

GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, 158, CIDADE SALMEN, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-200 POLO PASSIVO: Nome: JULIANA 

DE SOUZA BARROS Endereço: AVENIDA ANA MATOS, 152, VILA IRACY, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-460 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. PETIÇÃO INICIAL: ID. 4940832 E 

DOCUMENTOS DECISÃO: ID. 30613520 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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 
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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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005882-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PIRES TOKASHIKI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE ALMEIDA DILLY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1005882-41.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARCIO PIRES TOKASHIKI Endereço: RUA DOMINGOS DE 

LIMA, 1357, JARDIM MATO GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-382 POLO PASSIVO: Nome: PATRICIA DE ALMEIDA DILLY 

Endereço: RUA PIO XI, 407, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO 

AMPARO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-705 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. PETIÇÃO INICIAL: ID. 9591382 

DECISÃO: ID. 30442560 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1002083-53.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 26.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: FLAVIO ALVES DE ALENCAR Endereço: RUA 

FRANCISCO LOPES SILVA, 249, NÚCLEO HABITACIONAL MARECHAL 

RONDON, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-644 POLO PASSIVO: Nome: 

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1933, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-260 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. 

PETIÇÃO INICIAL: ID. 12407498 DECISÃO: ID. 30548777 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). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009991-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DORNELES CAJANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª 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 DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1009991-98.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: BRUNO DORNELES CAJANGO Endereço: 

AVENIDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, 189, JARDIM ASSUNÇÃO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-240 POLO PASSIVO: Nome: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 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. PETIÇÃO INICIAL: 11014719 E DOCUMENTOS 

DESPACHO: ID. 30560761 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000576-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE CARVALHO VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000576-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. A parte autora pleiteia a outorga de tutela antecipada para 

determinar que a ré gere um boleto somente para pagamento da 

rematrícula, para que a requerente possa cursar o 8º semestre do curso 

de Direito, bem como a suspensão dos efeitos da inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que já efetuou o 

pagamento do débito negativado pela empresa demandada, todavia, ainda 

assim, foi surpreendida quando da confirmação de que seu nome estava 

negativado perante os órgãos de proteção ao crédito a mando da empresa 

requerida. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que a demandante realmente possuía em seu nome contrato de prestação 

de serviços com a ré. Não consta nos autos qualquer documento capaz 

de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo 

que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão à demandante 

quanto ao pleito antecipatório para geração de um novo boleto de 

rematrícula. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do 

direito alegado no tocante ao boleto ora atacado, o que obsta o 

deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos 

que comprovem por si só as alegações da parte autora neste ínterim, 

demonstrando a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso. No que tange a suspensão dos efeitos da inclusão do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, os documentos juntados à 
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exordial comprovam o pagamento da dívida negativada, restando 

evidenciado, in casu, não só o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, como também o pedido ancora-se na máxima 

probabilidade, condutor da certeza, ainda que provisória, a ensejar a 

antecipação da tutela, donde se conclui estar presente requisito 

indispensável à concessão da medida, qual seja, a prova inequívoca que 

leve ao convencimento da verossimilhança de suas alegações. Ante as 

ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança 

do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do 

mérito da questão, tão somente em relação a suspensão dos efeitos da 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Determino seja 

oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a 

suspensão dos efeitos da negativação do nome da parte autora de seus 

bancos de dados referente ao título descrito na inicial, até o trânsito em 

julgado da apreciação de mérito da presente demanda. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000857-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO FERREIRA DE OLIVEIRA (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:

JOSE CLAUDIO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000857-42.2020..8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que o demandante requer a expedição de mandado determinando que o 

DetranMT, proceda a transferência do veículo, objeto da lide, e os débitos 

deste advindos, inclusive os que se eventualmente se encontrem na PGE 

Procuradoria Geral do Estado, para o nome do Requerido. Não consta nos 

autos qualquer documento capaz de comprovar as alegações do 

requerente, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste 

razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. In casu, vê-se a 

ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o 

deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos 

que comprovem por si só as alegações da parte autora. Fredie Didier Jr. 

assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo 

de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos narrados. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da versão 

apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002866-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROGERIO CAMPOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002866-11.2019.8.11.0003) Vistos etc. Considerando as 

divergências nos valores pleiteados na peça inicial e em busca da 

verdade real, converto o julgamento em diligências e determino que a parte 

autora traga, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Os extratos legíveis e 

pormenorizados dos meses de Julho/2018 até a presente data, a fim de 

esclarecer a data precisa do empréstimo pactuado, bem como dos 

respectivos descontos. Ainda, documento cabal da negativa do estorno 

do importe, objeto da lide. b) Documentos comprobatórios referentes a 

alegação, em tese, do possível crime de “roubo”, dos valores na conta do 

autor. c) Documentos emitidos pelo FIES sobre o aditamento do curso do 

9º semestre de direito concernente ao pedido do requerente. Intima. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002445-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002445-89.2017.8.11.0003. Vistos etc. Com o retorno dos 

autos do e. TJMT, remeta-os ao arquivo com a baixa e anotações 

necessárias. Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004837-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO THOMAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))
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LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004837-02.2017.8.11.0003 Vistos etc. Deixo de 

aplicar os termos do artigo 523, do CPC, vez que a devedora está 

impossibilitada de efetuar o cumprimento voluntário da sentença, em razão 

do bloqueio judicial sobre todos os seus ativos. Analisando o cálculo de Id. 

de Id. 25889541, vê-se que o valor dos honorários não corresponde com 

o fixado na sentença de Id. 22863170. Dessa forma, intime o autor na 

pessoa do patrono constituído para que traga aos autos novo 

demonstrativo de débito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000551-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANA VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000551-44.2018.8.11.0003. Vistos etc. POR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença. De conformidade com o 

disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a 

decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 

Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das 

hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à 

verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, 

não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão 

da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, 

porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação 

jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de 

obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). 

Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009661-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUCIMAR MOURA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1009661-04.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando as 

disposições contidas no § 2º, do artigo 1.023, do CPC, intime o embargado 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me 

conclusos para decisão. Intima. Cumpra. Rondonópolis, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004323-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1004323-83.2016.8.11.0003) 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, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005522-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE CRUZ DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEABS SERVICOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO OAB - PR23709 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005522-38.2019.8.11.0003) Vistos etc. Converto o julgamento 

em diligências e determino que a autora traga ao presente feito, o contrato 

pactuado com o Banco Bradesco referente ao seguro veicular, qual seja 
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KIA Motors Sportage EX 2.0 16v, ano 2012, placa NUD8242, cor prata, 

como também documentos comprobatórios, a fim de aferir a respectiva 

rescisão da avença, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, no mesmo prazo 

alhures, acoste aos autos as notas e/ou recibos da devolução, acerca do 

rastreador pertencente a parte ré. Intima. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002932-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON CESAR JOSE DA SILVEIRA (EXECUTADO)

SAULO MARQUES SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002932-93.2016.8.11.0003) Vistos etc. A exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente dos executados, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. A credora 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 do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

28509004, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011526-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1011526-28.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Defiro o pedido 

do credor constante no Id. 28566690. Entretanto, a declaração de Imposto 

de Renda da executada SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (CPF nº 

313.149.371-20), dos últimos 03 (três) anos, deverão ser obtidas por meio 

do Sistema Infojud, cujas informações positivas deverão ser mantidas na 

forma sigilosa junto ao PJE. Após, intime o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005517-79.2020.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005517-79.2020.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa QBU 

6510) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, 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. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009840-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1009840-98.2018.8.11.0003) Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Adinaldo Rodrigues dos Santos 

(CPF n° 007.474.391-09), com a utilização do Sistema disponível a este 

juízo para tal finalidade, qual seja: BacenJud. Vindo as informações, dê-se 

vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 
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Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002221-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002221-88.2016.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Tendo em vista o 

petitório da parte autora no Id. 29390129, determino a exclusão da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT do polo ativo da lide. Proceda com às alterações 

necessárias. 2.0 – A exequente requer a penhora on line, em conta 

corrente dos executados, sob o argumento da incidência das disposições 

contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do CPC. A credora 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 do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente 

e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta 

bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum 

executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e 

aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio 

exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, considerando que, no 

dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante 

excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso 

de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos 

financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após 

sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual 

abuso que não cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o 

sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as 

contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito 

mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In 

casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia 

fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a 

exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem 

sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de 

tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 29390129, assim, intime a 

autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias. 3.0 – Ainda, a exequente requer a realização de pesquisa 

pelo sistema Renajud, objetivando a localização e a restrição de veículos 

em nome dos devedores. Dessa forma, defiro, apenas, a pesquisa citada, 

pelo sistema Renajud, formulado no Id. 29390129. Vindo aos autos a 

informação, intime a credora para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007060-54.2019.8.11.0003

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:

WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLORIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1007060-54.2019.8.11.0003) Vistos etc. A exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente do executado, sob o argumento da 

incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do 

CPC. A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on 

line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome do devedor. Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade. O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática 

de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

27772596, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Como também, a exequente requer 

a realização de pesquisa pelo sistema Renajud, objetivando a localização 

e a restrição de veículos em nome do devedor. Dessa forma, defiro, 

apenas, a pesquisa citada, pelo sistema Renajud, formulado no Id. 

27772596. Vindo aos autos a informação, intime a credora para promover 

o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007886-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTES MIRAGLIA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1007886-80.2019.8.11.0003. Vistos etc. I – Considerando a 

determinação emanada do juízo ad quem, por meio da decisão constante 

no ID nº. 31090964, proceda-se à pesquisa, via Bacenjud, objetivando o 

bloqueio de ativos financeiros em nome do executado ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO – CPF n. 079.755.891-87, observando o valor informado no ID 

nº. 24602335. II - Segue, em separado, as informações prestadas ao e. 

Tribunal de Justiça. Rondonópolis-MT, 23 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: 1009774-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOELEN FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO (REU)

LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (REU)

SILVA NASCIMENTO & SILVA NASCIMENTO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009774-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requeridos foram devidamente citados e não ofereceram defesa. Assim, 

decreto a revelia dos réus sendo que o prazo processual para estes 

correrá em cartório da data da publicação dos atos decisórios no órgão 

oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. Intime as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005788-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. GERHARDT & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA GEBLER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005788-93.2017.8.11.0003) Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Autora: L. F. Gerhardt & Cia Ltda Ré: Carolina Gebler Eireli 

Vistos etc. L. F. GERHARDT & CIA LTDA, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de CAROLINA 

GEBLER EIRELI, também qualificada no processo. Intimada para promover 

os atos necessários para o regular andamento do feito, a requerente 

quedou-se inerte (Ids. 29978042 e 23086019). 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 mantive inerte (Ids. 29978042 

e 23086019). 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 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, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000258-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RODRIGUES SUZUKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA PEREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000258-74.2018.8.11.0003. Ação Monitória Autor: Rodolfo 

Rodrigues Suzuki da Silva Ré: Telma Pereira Araújo Vistos etc. RODOLFO 

RODRIGUES SUZUKI DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de TELMA PEREIRA ARAÚJO, 

também qualificada no processo. O autor pugnou pela desistência do feito 

(Num. 22181461). 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 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. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 

benefício da assistência judiciária gratuita concedido nos autos. Deixo de 

condenar o requerente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-11.2017.8.11.0003

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:

EVELIN CLELIA MONTANARI (EXECUTADO)

EVELIN CLELIA MONTANARI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004720-11.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Homologo o acordo 

firmado entre as partes (Id. 29509640) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. II – 

Considerando o disposto no artigo 313, II do CPC, mantenha os autos em 

cartório até 25/08/2022. Vencido o prazo, intime as partes para 

manifestarem sobre o integral cumprimento da transação. III – Após, 

voltem-me conclusos. IV – Cumpra. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004203-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004203-69.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Pan S.A Requerido: Paulo Sérgio da Silva Vistos etc. 

BANCO PAN S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de PAULO SÉRGIO DA SILVA, 

também qualificado no processo. O requerente pugnou pela desistência do 

feito, vez que houve a liquidação do débito extrajudicialmente (Num. 

27510400). 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 
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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. Revogo a liminar concedida e determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa NJW4275). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 23 de abril de 220. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003165-22.2018.8.11.0003

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:

EUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003165-22.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Eucimar 

Rodrigues dos Santos Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO em face de EUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, também 

qualificado no processo. O requerente pugnou pela desistência do feito 

(Num. 29087286). 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. Revogo a liminar concedida e determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa NJF7324). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005879-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do autor para no prazo legal Impugnar a 

Contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005879-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CAMPO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000302-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES NUNES QUEIROZ (REU)

LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000302-64.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO RÉU: MARIA DE 

LOURDES NUNES QUEIROZ, LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIROZ Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO em face de LUIZ CARLOS ALVES DE QUEIRÓZ e 

MARIA DE LOURDES NUNES QUEIRÓZ visando ao pagamento de quantia 

em dinheiro. Devidamente citada, a parte requerida não pagou o débito ou 

apresentou embargos à monitória. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, CONSTITUO o mandado inicial em título 

executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º do CPC c/c art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012720-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RODRIGUES REIS (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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000557-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES SILVA (AUTOR(A))

ULISSES ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DOS SANTOS (REU)

JOSE WALDEIR DOS SANTOS (REU)

FRANCISCO JOAQUIM RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVALDO FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIANA ROSENDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO PEREIRA COCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

OLALINA TEOTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

TEREZINHA VITORINA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

IDELMA PEREIRA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

MARCELO SATELIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA CURY (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006448-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (REU)

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005411-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AIELLO MUNHOZ (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-88.2018.8.11.0003

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:

ELIAS VIEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo legal, junte novamente o 

documento referente ao ID.27707077, uma vez que o mesmo veio 

corrompido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005496-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO - COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MASSARI BORREGO OAB - SP326280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. SANTOS PAVIMENTACAO - ME (REU)

 

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: 1001360-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a petição e depósito efetuados pelo requerido. Havendo 

concordância, informar o nome, CPF e dados bancários para o 

levantamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005488-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(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 patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005773-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIUZA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA APARECIDA BRITO (AUTOR(A))

FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

IRINEU LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

ESPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

WILMA DA SILVA VENANCIO (AUTOR(A))

LUZIA FERREIRA BANDEIRA (AUTOR(A))

RAQUEL QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR(A))

ALDENIRA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

BENEDITO SALOME BARBOSA (AUTOR(A))

JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA ROLIM (AUTOR(A))

MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ADIONE DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

DIRCY DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

AVELINO FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do autor para que, no prazo de 30(trinta) dias 

proceda com a Distribuição da Ação Junto a Justiça Federal, conforme 

despacho ID.23714103, Bem como decisão acordão juntado no 
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ID.26711201,após esse prazo aos autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013406-55.2018.8.11.0003

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:

IRIMAR RODRIGUES APARECIDA (REU)

VIVIANY FERREIRA NOBRE (REU)

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA, QUE, NO PRAZO LEGAL ,SE 

MANIFESTE NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, TENDO EM 

VISTA A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS MANDADOS DOS REQUERIDOS 

SEM O CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001980-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN POLIANA PERTILLE MARTINS (REQUERENTE)

CRISTIANO CARVALHO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

JOSE MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

ELIZABETE SILVA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO LIMA MOTTER OAB - MT25515/O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007085-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOIS TEIXEIRA SOARES (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. 1007085-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAIANE GOIS 

TEIXEIRA SOARES 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: 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: 1007087-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007087-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERISVAN DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 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: 1012949-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 31424858) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: WILSON FRANCISCO 

MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A RONDONÓPOLIS, 23 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: 1003805-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

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 31253932) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: IZAIAS DUARTE DE 

SOUZA REU: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 23 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010279-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MATIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010279-46.2017.8.11.0003. AUTOR(A): LINDOMAR MATIAS DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

URV, proposta por LINDOMAR MATIAS DA SILVA, em face ao MUNÍCIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO POVO, com o bjetivo de incorporar aos seus proventos 

percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV. Pois bem. O Juizado Especial, conforme 

estabelece o artigo 3° da Lei nº. 9.099/1995 constitui sistema processual 

onde a celeridade e a simplicidade deve nortear a sua atividade 

jurisdicional, se restringindo ao processamento e julgamento de causas de 

menor complexidade. Assim, causas que necessitem de prova complexa 

para serem decididas, pois a sentença deve ser sempre líquida (Lei 

9.099/95, parágrafo único, art. 38), ou na hipótese desta ser ilíquida e não 

bastar a realização de simples cálculos aritméticos para apurar o quantum 

devido, havendo necessidade imperiosa de, posteriormente, efetuar a 

liquidação da sentença, estão subtraídas da competência do Juizado 

Especial. A aferição da complexidade da causa deve ser levado em 

consideração não o direito material discutido, mas o objeto da prova, 

consoante orienta o Enunciado nº. 54, do FONAJE: ENUNCIADO 54. A 

menor complexidade da causa, para a fixação da competência, é aferida 

pelo objeto da prova e não em face do direito material. Nessa linha de 

entendimento, para fins de aplicação no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, o FONAJE editou o Enunciado nº 11 da Fazenda Pública, com o 

seguinte teor: ENUNCIADO 11 – As causas de maior complexidade 

probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a 

ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública. O 

pedido, objeto desta ação, não dispõe qual é o valor devido que a 

Reclamate tem direito de receber, apenas traçou parâmetros para 

apuração do cálculo. No entanto, os parâmetros nela traçados não são 

suficientes para a liquidação do quantum devido, por não se tratar de 

simples cálculos aritméticos, o que gera a necessidade de realização de 

cálculos complexos. Não é pelo fato de algumas categorias profissionais 

terem sido beneficiadas com a recomposição salarial decorrente da 

conversão equivocada ocorrida na época da extinção do Cruzeiro Real, 

que esta regra se aplica indistintamente a todas as categorias de 

servidores públicos, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS EM URV. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. A 

CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV DOS SERVIDORES QUE 

RECEBEM ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DEVE OBSERVAR A URV DA 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA 

BAHIA DESPROVIDO. (...) 3. O índice de 11,98% não é devido 

indistintamente às diversas carreiras do serviço púbico, mas tão somente 

àquelas cujos servidores recebem seus vencimentos nos moldes do art. 

168 da Constituição Federal, como no caso dos autos. 4. Agravo 

Regimental do ESTADO DA BAHIA desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1292028 BA 2011/0274137-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/06/2014) Há muito tempo o colendo Superior Tribunal 

de Justiça, por unanimidade, vem reiteradamente decidindo que os valores 

devidos aos servidores públicos a título de URV, devem ser apurados em 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, in verbis: "Somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl 

no Resp 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012). 

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também vem 

reiteradamente decidindo que os valores reconhecidos como devidos aos 

servidores públicos a título de URV, devem ser apurados em LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA, como se vê abaixo: RECURSO DE AGRAVO EM 

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIFERENÇA SALARIAL - CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - DEFASAGEM NOS 

VENCIMENTOS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DECISÃO 

UNIPESSOAL DA RELATORA - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 

O art. 557, §1º do CPC, o art. 51, VII do RITJ/MT e a Súmula 253/STJ 

autorizam o relator a julgar monocraticamente o recurso se a decisão 

recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal 

Superior. Em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal, 

do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é devido o 

recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de 

Cruzeiros Reais em URV. “(...) Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa. Recurso não 

provido”. (AgR 25936/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara 

Cível, julgado em 17/03/2015, publicado no DJE 26/03/2015). Mantém-se a 

decisão monocrática se o agravante não demonstra a sua impropriedade 

mediante elementos jurídicos relevantes. (TJMT – Rec. 42424/2015 – 

Terceira Câmara Cível - Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro 

- J. 16-06-2015 – Publ. DJe 24.06.2015). Dessa forma, conforme 

entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, acima colacionado, e em dezenas de outros 

julgados no mesmo sentido, a apuração de eventual defasagem 

remuneratória aos agentes públicos decorrentes do método de conversão 

aplicado deve ser efetuada, imprescindivelmente, em liquidação de 

sentença. No Juizado Especial há proibição legal de na fase de execução 

se efetuar a denominada liquidação de sentença, pois a decisão deve ser 

sempre líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 

9.099, que dispõe: “Não se admitirá sentença condenatória por quantia 

ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Nesse sentido é a redação da 

Súmula nº 05 da Fazenda Pública, editada recentemente pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: SÚMULA 05: Em 

observância ao artigo 38, Parágrafo Único da Lei nº 9.099/95 e a 

necessidade de liquidação de sentença, o Juizado Especial não é 

competente para o julgamento das ações relativas à URV. Pode ser 

admitida a realização de cálculos para apuração do quantum devido, 

segundo os parâmetros estabelecidos na sentença. No entanto, em se 

tratando de apuração de diferenças provenientes de URV, não basta 

simples cálculos, pois há necessidade de haver a liquidação de sentença, 

como decidiram o STJ e TJMT. No caso concreto, há necessidade de 

haver a liquidação da sentença, por esta ser ilíquida, para constatar se o 

reajuste salarial da categoria profissional da parte Reclamante foi ou não 

realizado de forma correta, na época em que o Cruzeiro Real foi 

convertido em URV. Isto porque não foi juntado nos autos qualquer 

elemento de prova hábil para demonstrar que a categoria profissional da 

parte Reclamante também foi prejudicada com o índice de 11,98%. Ainda 

que não houvesse o impedimento legal de proferir sentença ilíquida, deve 

ser ressaltado que os Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso não 

dispõe de peritos, em seu quadro de servidores, para realização de 

cálculos complexos, que gerará dificuldade na liquidação da sentença, se 
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eventualmente forem impugnados os cálculos apresentados por uma das 

partes. Na liquidação da sentença deve ser levado em consideração os 

proventos mensais, as férias, acréscimo constitucional, 13º salário, 

eventuais gratificações, vantagens e benefícios assegurados em lei, 

também a incidência de imposto de renda, descontos da previdência 

social, correção monetária e juros de mora, tomando-se por base os 

valores efetivamente recebidos, de forma que não se trata de simples 

cálculo aritmético. Assim, pelo fato de neste caso haver necessidade de 

apuração do valor devido por meio de liquidação de sentença, que não é 

admitido no Juizado Especial e ainda pelo fato de não haver peritos nos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, entendo que o Juizado 

Especial é incompetente para processar e julgar este feito, nos termos do 

artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

face à incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga. Vistos, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juíz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011593-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PINTO DE AMORIM (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011593-56.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ROBERTO PINTO DE AMORIM 

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 Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ROBERTO PINTO DE AMORIM contra TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

objetivando declaração de inexistência de relação jurídica e indenização 

por danos morais por cobrança indevida. A requerida alega que os 

serviços foram contratados por vontade do reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor pleiteado. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Analisando os autos, verifica-se que o 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, sob a 

alegação de que não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada 

que inseriu seu nome no SPC. Contudo, em que pese a alegação do autor 

de que não teria contratados os serviços da ré, verifica-se que este 

juntou contrato onde existem todos seus dados, além de documentos 

pessoais. Outrossim, as assinaturas do contrato é idêntica à assinatura 

do termo de audiência juntado aos autos. Dessa forma, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má fé, tendo em vista que no caso vertente, não 

restou comprovados os seus requisitos legais. Quanto ao pedido 

contraposto, ante a regularidade do contrato, este deve ser deferido ao 

reclamado. 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 IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. JULGO 

PROCEDENTE o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento 

R$ 313,13 (Trezentos e Treze Reais e Treze Centavos), cujos valores 

devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do 

vencimento do debito. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o feito, 

depois de observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 09 de Abril de 2020. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Ana Luiza Amorim Santana Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

sentença elaborado 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. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007114-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007114-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS ALVES 

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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1007115-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANE CABRAL REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1007115-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERNANE 

CABRAL REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1007119-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007119-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA 

ALMEIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO 

MOURA, LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO POLO PASSIVO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1007130-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE DE SOUZA DELMONDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA OAB - MT15568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007130-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IRANILDE DE 

SOUZA DELMONDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1007131-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ANGELICA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007131-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LARISSA 

ANGELICA DA CRUZ SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1007139-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ARARU BORORO (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. 1007139-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUTH ARARU 

BORORO 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1007141-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ARARU BORORO (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. 1007141-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RUTH ARARU 

BORORO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1007146-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007146-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL DOS 

SANTOS FURTADO POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL 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: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1007151-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CAVALCANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007151-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELAINE 

CAVALCANTI DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1007141-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH ARARU BORORO (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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007141-66.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUTH ARARU BORORO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de 

tutela de urgência objetivando que a empresa ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos. 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. E, nos termos 

do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela 

de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 
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perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. Quanto a fumaça do bom direito, a parte autora aduz 

desconhecer os débitos cobrados pela Ré, aduzindo não possuir qualquer 

relação jurídica que enseje tal cobrança no valor de R$ 203,82 (duzentos 

e três reais e oitenta e dois centavos). 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 os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

traz prejuízos em qualquer relação comercial que a autora queira celebrar, 

é 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. Cabe ressaltar 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 outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO conforme o disposto no 

art. 497 do Código de Processo Civil, que a empresa ré proceda com a 

exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de crédito no 

prazo de 05 (cinco) dias. Para o caso do não cumprimento, fixo pena de 

multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência. 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. 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, 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006524-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAIS PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006524-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE MORAIS PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. DECIDO. Aportou aos autos, pedido do 

autor pugnando pela desistência do feito, conforme manifestação anexada 

no ID nº 31243285. Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a 

necessidade de anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim 

dispõe: “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).” À vista do exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os efeitos legais e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. Diante do pedido de desistência, reconheço o trânsito em julgado, 

motivo pelo qual remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011061-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011061-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILMAR MIRANDA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da questão, é 

necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual do 

julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Inicialmente, verifico que o caso sub judice é patente à relação de 

consumo, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do 

ônus probatório não foi apreciado no despacho inicial, passo a fazê-lo 

neste ato sentencial. Sobre o momento processual de inversão do ônus da 

prova, não há entendimento pacífico na jurisprudência. Isso porque, 

predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça a corrente de que o 

beneplácito é uma regra de julgamento, portanto, viável de ser concedida 

no decreto sentencial, sob a fundamentação de que não se trata de uma 

surpresa à parte adversária do consumidor, e, em regra, economicamente 

superior, pois é passível de previsão, face à expressa disposição legal. 

Corroborando, à proposito o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: 

Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. 

Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Causa 

de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura 

da garrafa. Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. 

Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa 

ou fato contrário. inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 

regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, 

I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os 

três requisitos ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais 

sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de 

violação ao art. 159 do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da 

Súmula n.° 7 deste STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível”. - Conforme posicionamento 

dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, 

prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os 

Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que 

a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação 

probatória. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 

- TERCEIRA TURMA - DJ 27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua 

jurisprudência: “O recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um 

posto de gasolina de uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu 
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olho foi atingido violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda 

quase total da visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua 

carreira de policial militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos 

moral e material, ao indicar o fabricante local daquela marca de 

refrigerante como réu. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos 

sob o fundamento de que, em apertada síntese, não provara o autor que o 

réu era o fabricante do refrigerante causador do acidente. Porém, o 

Tribunal a quo deu provimento à apelação do ora recorrido ao fundamento 

de que cabia à sociedade demonstrar que não fabricava ou distribuía tal 

refrigerante naquela região, o que faz entender que invertera o ônus da 

prova no segundo grau de jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante 

alegava, dentre outras, a violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a 

inversão do ônus da prova é regra de instrução processual e não de 

julgamento, razão pela qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao 

julgar a apelação. Ao iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. 

Castro Filho, valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao 

recurso, ao entender que essa inversão é realmente regra de instrução e 

determinou o retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a 

respeito do direito do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. 

Nancy Andrighi, em seu voto-vista, valendo-se da lição de vários 

doutrinadores, inclusive estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o 

de que a regra do art. 6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o 

oferecimento e a valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, 

diante do conjunto probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, 

pode determinar a inversão em favor do consumidor, pois não há que se 

falar em surpresa ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em 

tese, haverá a inversão, além do que é ele quem dispõe do material 

técnico do produto, certo que o consumidor é a parte vulnerável da 

relação e litigante eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, 

acompanhou integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já 

o Min. Carlos Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão 

deve dar-se quando da produção da prova, acompanhou a divergência 

apenas quanto ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara 

tratar-se de responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é 

de aplicação do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a 

recorrente de provar a excludente de sua responsabilidade, não cuidou de 

prová-la. Ao concluir o julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em 

seu voto-vista, acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese 

quanto à inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. 

Precedente citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. 

originário Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. Com relação a preliminar aventada consistente no 

reconhecimento da prescrição trienal elencada pelo Código Civil, registro 

que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a 

indenização por danos morais, resolvida à luz do código consumerista se 

opera em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC. Nesse sentido: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

REVISÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS 

AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. (STJ - REsp: 1789647 RS 

2018/0345299-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/05/2019)” Assim, REJEITO a preliminar apresentada. A reclamada aduz 

preliminarmente o indeferimento da inicial, consubstanciada no fato de que 

o comprovante de endereço constante nos autos não estar em nome do 

requerente. Pois bem. Conquanto o comprovante de endereço aportado 

aos autos constar nome estranho a presente lide, existem no feito outros 

elementos contundentes a confirmar que o reclamante possui residência 

fixa nesta Comarca, sendo o reconhecimento da inépcia alegada medida 

extremamente formalista e burocrático, indo totalmente contra os princípios 

basilares do Juizado Especial e do Código de Processo Civil, além dos 

princípios norteadores da Constituição Federal, tais como o acesso à 

justiça, celeridade processual, e instrumentalidade das formas. Outrossim, 

o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das informações essenciais 

ao pedido do reclamante, deixando clarividente que é apenas 

imprescindível a indicação, e não traz qualquer formalidade de como tais 

dados deverão ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo 

instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria 

do Juizado. § 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem 

acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos 

e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, 

REJEITO a preliminar aventada. No que tange ao pedido preambular de 

indeferimento da inicial, em razão da ausência do extrato oficial no SPC ou 

SERASA, de pronto, consigno que tal argumento não merece guarida, 

porquanto o documento que instrui a exordial foi retirado do site do SPC 

por empresa credenciada, sendo totalmente hábil e legal a comprovar a 

negativação discutida. Ademais, nota-se que o comprovante da existência 

de restritivo não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte promovente, razão pela qual REPILO a 

tese levantada. Adentrando ao meritum causae, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial, nos valores de R$481,50 (quatrocentos e 

oitenta e um reais e cinquenta centavos) e R$1.593,11 (um mil, quinhentos 

e noventa e três reais e onze centavos), ambos registrado pelo contrato 

nº 018795600000062, consoante extrato juntado no ID nº 24279777, 

mesmo nunca tendo realizado o contrato mencionado, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga foi 

totalmente descabida e ilegal. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Dessa forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. In casu, considerando que a parte promovente nega a existência 

da obrigação que resultou no restritivo de crédito nos valores de R$481,50 

(quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) e R$1.593,11 

(um mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos), ambos 

registrado pelo contrato nº 018795600000062, consoante extrato juntado 

no ID nº 24279777, torna-se imprescindível que a empresa promovida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia. Vê-se, pois, que caberia ao requerido 

a comprovação do fato extintivo do direito do autor, o que não ocorreu 

neste caso. Ademais, em que pese a parte requerida pugnar pela 

designação de audiência de instrução, entendo que não é necessário 

neste caso, pois a negativação é existente e indevida, bem como a matéria 

é exclusivamente de direito mediante prova documental, não havendo 
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necessidade de audiência de instrução. Assim, vislumbro que restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, haja vista que a requerida 

não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não 

sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, 

pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré, passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Como é cediço, em se tratando 

de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado resultar algum 

prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o 

prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por 

que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo 

necessária a comprovação de qualquer outra circunstância que se 

ocorrente terá reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o 

documento juntado na inicial demonstra que a autora teve o seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito decorrido de 

relação jurídica inexistente (ID nº 24279777). Desse modo, vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. Outrossim, diante da 

inúmeras causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do devedor, haja vista que a prova do dano moral é presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Sob esse enfoque, registram-se o 

seguinte julgado: “INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome 

do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é 

suficiente para impor a reparação por danos morais. A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se com 

razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Assim, há, sem 

dúvida, a existência de um dano moral e a necessidade de sua reparação 

(in re ipsa). No tocante ao quantum indenizatório, aplicando-o em seu 

caráter punitivo e inibitório, entende-se que o montante pleiteado procede, 

devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade. Prevalece na 

doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento segundo o qual a 

indenização por dano moral está revestida de um caráter principal 

reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, 

visando coibir novas condutas. No mesmo sentido é o entendimento do 

STJ: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado 

no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano 

buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a 

reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/DTJ, 

pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa 

regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e 

circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 

604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.03.2004. DJ. 07/03/2005). (Grifou-se). A doutrina, representada por 

nomes do quilate de Sérgio Cavaliere, corrobora com o entendimento 

jurisprudencial suso citado: Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, 

seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Portanto, na busca 

de fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Desse modo, sopesando as balizas 

aludidas, hei por bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o 

negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção 

indevida nos valores de R$481,50 (quatrocentos e oitenta e um reais e 

cinquenta centavos) e R$1.593,11 (um mil, quinhentos e noventa e três 

reais e onze centavos), ambos registrado pelo contrato nº 

018795600000062, consoante extrato juntado no ID nº 24279777, 

devendo a Secretaria deste Juizado Especial oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito. Deixo 

de condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios por serem indevidos em 

primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011281-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUDEQUE DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA 

ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL pensado o relatório a rigor do art. 38 

da Lei n.º 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao 

mérito da questão, é necessário que se esclareça que o instituto 

jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 

330 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da 

revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de julgamento da 

causa já se encontra inserida no feito. Tal permissivo homenageia o 

princípio da celeridade e economia processual, já que, ante a sua 

praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. Dessa forma, à luz do 

disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Inicialmente, verifico que o caso sub judice é 

patente à relação de consumo, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Nesse diapasão, considerando que 

o pedido de inversão do ônus probatório não foi apreciado no despacho 

inicial, passo a fazê-lo neste ato sentencial. Sobre o momento processual 

de inversão do ônus da prova, não há entendimento pacífico na 

jurisprudência. Isso porque, predomina no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça a corrente de que o beneplácito é uma regra de julgamento, 

portanto, viável de ser concedida no decreto sentencial, sob a 

fundamentação de que não se trata de uma surpresa à parte adversária 

do consumidor, e, em regra, economicamente superior, pois é passível de 

previsão, face à expressa disposição legal. Corroborando, à proposito o 

Superior Tribunal de Justiça entendeu que: Recurso especial. Civil e 

processual civil. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais. Causa de pedir. Cegueira causada por 

tampa de refrigerante quando da abertura da garrafa. Procedente. 

Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. Prova de fato negativo. 

Superação. Possibilidade de prova de afirmativa ou fato contrário. 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor. regra de julgamento. 

Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, I, do CPC e 6.°, VIII, 

do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os três requisitos 

ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais sejam: (i) o ato 
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ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade 

entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de violação ao art. 159 

do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da Súmula n.° 7 deste 

STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência superaram a complexa 

construção do direito antigo acerca da prova dos fatos negativos, razão 

pela qual a afirmação dogmática de que o fato negativo nunca se prova é 

inexata, pois há hipóteses em que uma alegação negativa traz, inerente, 

uma afirmativa que pode ser provada. Desse modo, sempre que for 

possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pela 

outra parte, tem-se como superada a alegação de “prova negativa”, ou 

“impossível”. - Conforme posicionamento dominante da doutrina e da 

jurisprudência, a inversão do ônus da prova, prevista no inc. VIII, do art. 

6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os Ministros Castro Filho e 

Humberto Gomes de Barros, que entenderam que a inversão do ônus da 

prova deve ocorrer no momento da dilação probatória. Recurso especial 

não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 - TERCEIRA TURMA - DJ 

27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua jurisprudência: “O 

recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um posto de gasolina de 

uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu olho foi atingido 

violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda quase total da 

visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua carreira de policial 

militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos moral e material, 

ao indicar o fabricante local daquela marca de refrigerante como réu. O 

juízo singular julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, 

em apertada síntese, não provara o autor que o réu era o fabricante do 

refrigerante causador do acidente. Porém, o Tribunal a quo deu provimento 

à apelação do ora recorrido ao fundamento de que cabia à sociedade 

demonstrar que não fabricava ou distribuía tal refrigerante naquela região, 

o que faz entender que invertera o ônus da prova no segundo grau de 

jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante alegava, dentre outras, a 

violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a inversão do ônus da 

prova é regra de instrução processual e não de julgamento, razão pela 

qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao julgar a apelação. Ao 

iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. Castro Filho, 

valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao recurso, ao 

entender que essa inversão é realmente regra de instrução e determinou o 

retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a respeito do direito 

do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. Nancy Andrighi, em 

seu voto-vista, valendo-se da lição de vários doutrinadores, inclusive 

estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o de que a regra do art. 

6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o oferecimento e a 

valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, diante do conjunto 

probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, pode determinar a 

inversão em favor do consumidor, pois não há que se falar em surpresa 

ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em tese, haverá a 

inversão, além do que é ele quem dispõe do material técnico do produto, 

certo que o consumidor é a parte vulnerável da relação e litigante 

eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, acompanhou 

integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já o Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão deve dar-se 

quando da produção da prova, acompanhou a divergência apenas quanto 

ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara tratar-se de 

responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é de aplicação 

do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a recorrente de provar a 

excludente de sua responsabilidade, não cuidou de prová-la. Ao concluir o 

julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em seu voto-vista, 

acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese quanto à 

inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. Precedente 

citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. originário 

Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 

19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. Adentrando ao meritum causae, nota-se que a reclamada 

foi regularmente citada, contudo, não compareceu à sessão de 

conciliação e tampouco apresentou contestação, motivo pelo qual decreto 

à revelia da parte reclamada para que surtas seus efeitos. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Nesse panorama, é cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)” (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo 

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. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Ademais, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de comparecer à audiência, sendo, portanto, responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu a parte autora demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 
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dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Desse modo, sopesando as balizas aludidas, hei por 

bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em R$5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o negócio 

jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção indevida de 

R$16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), registrado pelo 

contrato nº 1194368811878021, consoante extrato juntado no ID 

nº24345495, devendo a Secretaria deste Juizado Especial oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012808-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA AUXILIADORA DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012808-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZIA AUXILIADORA DE JESUS GOMES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Analisando os autos, verifico que o autor foi 

intimado para dar prosseguimento do feito, contudo, apesar de intimado, 

permaneceu inerte. Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do 

NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” Diante disso, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. Preclusas as vias 

recursais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo. P.R.I.C. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012452-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA AUXILIADORA BATISTA MACEDO BAMBIL (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))

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012452-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTINA AUXILIADORA BATISTA MACEDO BAMBIL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A pensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da questão, é 

necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual do 

julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Inicialmente, verifico que o caso sub judice é patente à relação de 

consumo, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do 

ônus probatório não foi apreciado no despacho inicial, passo a fazê-lo 

neste ato sentencial. Sobre o momento processual de inversão do ônus da 

prova, não há entendimento pacífico na jurisprudência. Isso porque, 

predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça a corrente de que o 

beneplácito é uma regra de julgamento, portanto, viável de ser concedida 

no decreto sentencial, sob a fundamentação de que não se trata de uma 

surpresa à parte adversária do consumidor, e, em regra, economicamente 

superior, pois é passível de previsão, face à expressa disposição legal. 

Corroborando, à proposito o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: 

Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. 

Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Causa 

de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura 

da garrafa. Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. 

Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa 

ou fato contrário. inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 

regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, 

I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os 

três requisitos ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais 

sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de 

violação ao art. 159 do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da 

Súmula n.° 7 deste STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível”. - Conforme posicionamento 

dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, 

prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os 

Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que 

a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação 

probatória. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 

- TERCEIRA TURMA - DJ 27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua 

jurisprudência: “O recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um 

posto de gasolina de uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu 

olho foi atingido violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda 

quase total da visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua 

carreira de policial militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos 

moral e material, ao indicar o fabricante local daquela marca de 

refrigerante como réu. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos 

sob o fundamento de que, em apertada síntese, não provara o autor que o 

réu era o fabricante do refrigerante causador do acidente. Porém, o 

Tribunal a quo deu provimento à apelação do ora recorrido ao fundamento 
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de que cabia à sociedade demonstrar que não fabricava ou distribuía tal 

refrigerante naquela região, o que faz entender que invertera o ônus da 

prova no segundo grau de jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante 

alegava, dentre outras, a violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a 

inversão do ônus da prova é regra de instrução processual e não de 

julgamento, razão pela qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao 

julgar a apelação. Ao iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. 

Castro Filho, valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao 

recurso, ao entender que essa inversão é realmente regra de instrução e 

determinou o retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a 

respeito do direito do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. 

Nancy Andrighi, em seu voto-vista, valendo-se da lição de vários 

doutrinadores, inclusive estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o 

de que a regra do art. 6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o 

oferecimento e a valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, 

diante do conjunto probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, 

pode determinar a inversão em favor do consumidor, pois não há que se 

falar em surpresa ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em 

tese, haverá a inversão, além do que é ele quem dispõe do material 

técnico do produto, certo que o consumidor é a parte vulnerável da 

relação e litigante eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, 

acompanhou integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já 

o Min. Carlos Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão 

deve dar-se quando da produção da prova, acompanhou a divergência 

apenas quanto ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara 

tratar-se de responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é 

de aplicação do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a 

recorrente de provar a excludente de sua responsabilidade, não cuidou de 

prová-la. Ao concluir o julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em 

seu voto-vista, acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese 

quanto à inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. 

Precedente citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. 

originário Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. Adentrando ao meritum causae, nota-se que a reclamada 

foi regularmente citada, contudo, não compareceu à sessão de 

conciliação (ID nº 29871233), porém apresentou contestação, conforme 

se infere no ID nº 30123789. Apesar da juntada da peça contestatória, 

decreto à revelia da parte reclamada para que surtas seus efeitos. Logo, 

a procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)” (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo 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. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Ademais, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de comparecer à audiência, sendo, portanto, responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu a parte autora demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Desse modo, sopesando as balizas aludidas, hei por 

bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em R$5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o negócio 

jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção indevida de 

R$56,31 (cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), registrado pelo 

contrato nº 07.0000020141480754910, consoante extrato juntado no ID 

nº24909850, devendo a Secretaria deste Juizado Especial oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios por serem 
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indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012679-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS (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))

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012679-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Inicialmente, verifico que o caso sub judice é patente à relação de 

consumo, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do 

ônus probatório não foi apreciado no despacho inicial, passo a fazê-lo 

neste ato sentencial. Sobre o momento processual de inversão do ônus da 

prova, não há entendimento pacífico na jurisprudência. Isso porque, 

predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça a corrente de que o 

beneplácito é uma regra de julgamento, portanto, viável de ser concedida 

no decreto sentencial, sob a fundamentação de que não se trata de uma 

surpresa à parte adversária do consumidor, e, em regra, economicamente 

superior, pois é passível de previsão, face à expressa disposição legal. 

Corroborando, à proposito o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: 

Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. 

Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Causa 

de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura 

da garrafa. Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. 

Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa 

ou fato contrário. inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 

regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, 

I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os 

três requisitos ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais 

sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de 

violação ao art. 159 do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da 

Súmula n.° 7 deste STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível”. - Conforme posicionamento 

dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, 

prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os 

Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que 

a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação 

probatória. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 

- TERCEIRA TURMA - DJ 27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua 

jurisprudência: “O recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um 

posto de gasolina de uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu 

olho foi atingido violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda 

quase total da visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua 

carreira de policial militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos 

moral e material, ao indicar o fabricante local daquela marca de 

refrigerante como réu. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos 

sob o fundamento de que, em apertada síntese, não provara o autor que o 

réu era o fabricante do refrigerante causador do acidente. Porém, o 

Tribunal a quo deu provimento à apelação do ora recorrido ao fundamento 

de que cabia à sociedade demonstrar que não fabricava ou distribuía tal 

refrigerante naquela região, o que faz entender que invertera o ônus da 

prova no segundo grau de jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante 

alegava, dentre outras, a violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a 

inversão do ônus da prova é regra de instrução processual e não de 

julgamento, razão pela qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao 

julgar a apelação. Ao iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. 

Castro Filho, valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao 

recurso, ao entender que essa inversão é realmente regra de instrução e 

determinou o retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a 

respeito do direito do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. 

Nancy Andrighi, em seu voto-vista, valendo-se da lição de vários 

doutrinadores, inclusive estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o 

de que a regra do art. 6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o 

oferecimento e a valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, 

diante do conjunto probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, 

pode determinar a inversão em favor do consumidor, pois não há que se 

falar em surpresa ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em 

tese, haverá a inversão, além do que é ele quem dispõe do material 

técnico do produto, certo que o consumidor é a parte vulnerável da 

relação e litigante eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, 

acompanhou integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já 

o Min. Carlos Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão 

deve dar-se quando da produção da prova, acompanhou a divergência 

apenas quanto ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara 

tratar-se de responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é 

de aplicação do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a 

recorrente de provar a excludente de sua responsabilidade, não cuidou de 

prová-la. Ao concluir o julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em 

seu voto-vista, acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese 

quanto à inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. 

Precedente citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. 

originário Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. Adentrando ao meritum causae, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 
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demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial, no valor de R$312,93 (trezentos e doze 

reais e noventa e três centavos), registrado pelo contrato 

nº964613901000097, consoante extrato juntado no ID nº25040241, 

mesmo nunca tendo realizado o contrato mencionado, inexistindo relação 

jurídica entre elas, ficando evidente que a negativação em voga foi 

totalmente descabida e ilegal. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Civil). Dessa forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. In casu, considerando que a parte promovente nega a existência 

da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de R$312,93 

(trezentos e doze reais e noventa e três centavos), registrado pelo 

contrato nº964613901000097, consoante extrato juntado no ID 

nº25040241, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove 

a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em contrapartida, a requerida sustenta a 

existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de 

corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia. Vê-se, pois, que caberia ao requerido a comprovação do 

fato extintivo do direito do autor, o que não ocorreu neste caso. Assim, 

vislumbro que restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, haja 

vista que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

da cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em 

relação à reclamada, pois não há como comprovar que não utilizou dos 

serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré, 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Como é cediço, em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do 

fato imputado resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância que se ocorrente terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito decorrido de relação jurídica inexistente (ID nº 25040241). 

Desse modo, vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. Outrossim, diante da inúmeras causas possíveis para o 

dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do devedor, haja vista que a 

prova do dano moral é presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Sob esse enfoque, registram-se o seguinte julgado: “INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - DANO 

MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. 

A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por 

dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos morais. A 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se 

com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Assim, há, sem 

dúvida, a existência de um dano moral e a necessidade de sua reparação 

(in re ipsa). No tocante ao quantum indenizatório, aplicando-o em seu 

caráter punitivo e inibitório, entende-se que o montante pleiteado procede, 

devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade. Prevalece na 

doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento segundo o qual a 

indenização por dano moral está revestida de um caráter principal 

reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, 

visando coibir novas condutas. No mesmo sentido é o entendimento do 

STJ: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado 

no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano 

buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a 

reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/DTJ, 

pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa 

regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e 

circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 

604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.03.2004. DJ. 07/03/2005). (Grifou-se). A doutrina, representada por 

nomes do quilate de Sérgio Cavaliere, corrobora com o entendimento 

jurisprudencial suso citado: Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, 

seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Portanto, na busca 

de fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Desse modo, sopesando as balizas 

aludidas, hei por bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o 

negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção 

indevida no valor de R$312,93 (trezentos e doze reais e noventa e três 

centavos), registrado pelo contrato nº964613901000097, devendo a 

Secretaria deste Juizado Especial oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito. Deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012411-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IGOR PEREIRA ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da questão, é 

necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual do 

julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 
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I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Inicialmente, verifico que o caso sub judice é patente à relação de 

consumo, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do 

ônus probatório não foi apreciado no despacho inicial, passo a fazê-lo 

neste ato sentencial. Sobre o momento processual de inversão do ônus da 

prova, não há entendimento pacífico na jurisprudência. Isso porque, 

predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça a corrente de que o 

beneplácito é uma regra de julgamento, portanto, viável de ser concedida 

no decreto sentencial, sob a fundamentação de que não se trata de uma 

surpresa à parte adversária do consumidor, e, em regra, economicamente 

superior, pois é passível de previsão, face à expressa disposição legal. 

Corroborando, à proposito o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: 

Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. 

Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Causa 

de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura 

da garrafa. Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. 

Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa 

ou fato contrário. inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 

regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, 

I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os 

três requisitos ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais 

sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de 

violação ao art. 159 do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da 

Súmula n.° 7 deste STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível”. - Conforme posicionamento 

dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, 

prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os 

Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que 

a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação 

probatória. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 

- TERCEIRA TURMA - DJ 27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua 

jurisprudência: “O recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um 

posto de gasolina de uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu 

olho foi atingido violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda 

quase total da visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua 

carreira de policial militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos 

moral e material, ao indicar o fabricante local daquela marca de 

refrigerante como réu. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos 

sob o fundamento de que, em apertada síntese, não provara o autor que o 

réu era o fabricante do refrigerante causador do acidente. Porém, o 

Tribunal a quo deu provimento à apelação do ora recorrido ao fundamento 

de que cabia à sociedade demonstrar que não fabricava ou distribuía tal 

refrigerante naquela região, o que faz entender que invertera o ônus da 

prova no segundo grau de jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante 

alegava, dentre outras, a violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a 

inversão do ônus da prova é regra de instrução processual e não de 

julgamento, razão pela qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao 

julgar a apelação. Ao iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. 

Castro Filho, valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao 

recurso, ao entender que essa inversão é realmente regra de instrução e 

determinou o retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a 

respeito do direito do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. 

Nancy Andrighi, em seu voto-vista, valendo-se da lição de vários 

doutrinadores, inclusive estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o 

de que a regra do art. 6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o 

oferecimento e a valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, 

diante do conjunto probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, 

pode determinar a inversão em favor do consumidor, pois não há que se 

falar em surpresa ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em 

tese, haverá a inversão, além do que é ele quem dispõe do material 

técnico do produto, certo que o consumidor é a parte vulnerável da 

relação e litigante eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, 

acompanhou integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já 

o Min. Carlos Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão 

deve dar-se quando da produção da prova, acompanhou a divergência 

apenas quanto ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara 

tratar-se de responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é 

de aplicação do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a 

recorrente de provar a excludente de sua responsabilidade, não cuidou de 

prová-la. Ao concluir o julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em 

seu voto-vista, acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese 

quanto à inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. 

Precedente citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. 

originário Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 

procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. A reclamada aduz preliminarmente o indeferimento da 

inicial, consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço 

constante nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. 

Conquanto o comprovante de endereço aportado aos autos constar nome 

estranho a presente lide, existem no feito outros elementos contundentes 

a confirmar que o reclamante possui residência fixa nesta Comarca, 

sendo o reconhecimento da inépcia alegada medida extremamente 

formalista e burocrático, indo totalmente contra os princípios basilares do 

Juizado Especial e do Código de Processo Civil, além dos princípios 

norteadores da Constituição Federal, tais como o acesso à justiça, 

celeridade processual, e instrumentalidade das formas. Outrossim, o art. 

14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das informações essenciais ao 

pedido do reclamante, deixando clarividente que é apenas imprescindível a 

indicação, e não traz qualquer formalidade de como tais dados deverão 

ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á 

com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 

1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, 

REJEITO a preliminar aventada. No que tange ao pedido preambular de 

indeferimento da inicial, em razão da ausência do extrato oficial no SPC ou 

SERASA, de pronto, consigno que tal argumento não merece guarida, 

porquanto o documento que instrui a exordial foi retirado do site do SPC 

por empresa credenciada, sendo totalmente hábil e legal a comprovar a 

negativação discutida. Ademais, nota-se que o comprovante da existência 

de restritivo não é considerado documento imprescindível para o 

ajuizamento de ações judiciais, mas sim para comprovar a existência do 

direito material em favor da parte promovente, razão pela qual REPILO a 

tese levantada. Adentrando ao meritum causae, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial, no valor de R$413,84 (quatrocentos e 
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treze reais e oitenta e quatro centavos) registrado pelo contrato nº 

070711005000000, consoante extrato juntado no ID nº 24892505, mesmo 

nunca tendo realizado o contrato mencionado, inexistindo relação jurídica 

entre elas, ficando evidente que a negativação em voga foi totalmente 

descabida e ilegal. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se 

em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). 

Dessa forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. In casu, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor R$413,84 (quatrocentos e treze 

reais e oitenta e quatro centavos) registrado pelo contrato nº 

070711005000000, consoante extrato juntado no ID nº 24892505, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia. Vê-se, pois, que caberia ao requerido a comprovação do fato 

extintivo do direito do autor, o que não ocorreu neste caso. No que tange a 

aplicação da Súmula nº 359 do STJ, entendo que apesar de ser atribuição 

do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito o dever de 

notificar o devedor antes de proceder à inscrição, verifico que, neste 

caso peculiar, o requerido não apresentou nenhum documento que 

demonstrasse o alegado, descumprindo o ônus que lhe incumbia. Assim, 

diante da ausência de provas não há falar em afastamento do dever de 

indenizar do requerido, conforme entendimento do e. Tribunal de Justiça 

deste Estado: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO 

(SERASA) - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO 

MANTENEDOR DOS DADOS - ART. 43, §2º, DO CDC - ATO ILÍCITO - 

DEVER DE REPARAR - MATÉRIA DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO - 

QUANTUM DE R$ 5.000,00 – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – 

MINORAÇÃO REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Ausente a notificação prévia a que se refere o artigo 43, §2º, do CDC, a 

negativação do nome do consumidor pelo órgão mantenedor de dados 

configura ato ilícito e gera direito à compensação por danos morais. No 

arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as 

peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da 

medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a 

jurisprudência sobre a matéria. Deve ser mantido o valor da indenização 

quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso 

concreto, não merecendo guarida o pedido de minoração do quantum 

indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional e de acordo com 

a jurisprudência Pátria. (Ap 54293/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017) (destaquei) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

REGISTRO NEGATIVO DE CHEQUE SEM FUNDO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

EXIGÊNCIA (ART. 43, § 2º, DO CDC) – RESPONSABILIDADE DO 

ARQUIVISTA – AUSÊNCIA INCONTROVERSA – OCORRÊNCIA DE DANO 

MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

ATENDE OS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ALTERAÇÃO DE 

OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A exigência contida no art. 43, § 2º, do CDC, de 

comunicação prévia da negativação cadastral, mesmo que os dados 

utilizados para o registro negativo sejam oriundos do Cadastro de 

Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF, do Banco Central do Brasil é de 

responsabilidade do arquivista, mantenedor do banco de dados, devendo 

ser observada a Súmula 359 do STJ. Precedente: “REsp 1.061.134/RS, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe 

01/04/2009”. O descumprimento do dever de comunicação prévia da 

negativação cadastral enseja o reconhecimento da conduta ilícita e 

caracteriza o dano moral in re ipsa, determinando o dever de indenizar; 

cujo quantum fixado resta mantido por atender os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A correção monetária incide a partir da 

data do arbitramento, conforme o disposto na Súmula 362 do STJ; e os 

juros moratórios de 1% ao mês, devem ser contados a partir do evento 

danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por tratar-se de relação 

extracontratual; pois, tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial 

da correção monetária e dos juros moratórios pode ser alterado de ofício, 

independentemente de pedido, sem implicar em reformatio in pejus ou em 

decisão extra petita. Precedentes do STJ. (Ap 53430/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) 

(destaquei) Assim, vislumbro que restou devidamente demonstrado a 

cobrança indevida, haja vista que a requerida não se desincumbira do 

ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da 

autora, hipossuficiente em relação à reclamada, pois não há como 

comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados. Constatada, então, 

a responsabilidade da ré, passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Como é cediço, em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado resultar algum prejuízo aos direitos 

de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância que se ocorrente terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora teve o seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente (ID 

nº 24892505). Desse modo, vale ressaltar que os danos morais abrangem 

todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um 

caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação 

da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e 

tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua 

inteligência, a suas afeições, etc”. Outrossim, diante da inúmeras causas 

possíveis para o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças 

de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do devedor, haja 

vista que a prova do dano moral é presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Sob esse enfoque, registram-se o seguinte julgado: 

“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO 

INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para impor a 

reparação por danos morais. A fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em 

atendimento às Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser 

corrigido desde a data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, 

Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” 

Assim, há, sem dúvida, a existência de um dano moral e a necessidade de 

sua reparação (in re ipsa). No tocante ao quantum indenizatório, 

aplicando-o em seu caráter punitivo e inibitório, entende-se que o montante 

pleiteado procede, devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade. 

Prevalece na doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento segundo o 

qual a indenização por dano moral está revestida de um caráter principal 

reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, 

visando coibir novas condutas. No mesmo sentido é o entendimento do 

STJ: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado 

no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano 

buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a 

reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/DTJ, 

pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa 

regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e 

circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 

604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.03.2004. DJ. 07/03/2005). (Grifou-se). A doutrina, representada por 

nomes do quilate de Sérgio Cavaliere, corrobora com o entendimento 

jurisprudencial suso citado: Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, 

seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Portanto, na busca 

de fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 
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comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Desse modo, sopesando as balizas 

aludidas, hei por bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o 

negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção 

indevida de R$413,84 (quatrocentos e treze reais e oitenta e quatro 

centavos) registrado pelo contrato nº 070711005000000, consoante 

extrato juntado no ID nº 24892505, devendo a Secretaria deste Juizado 

Especial oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência 

do mencionado débito. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012473-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE ARAUJO JUNIOR (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012473-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE MARTINS DE ARAUJO JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da questão, é 

necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual do 

julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Inicialmente, verifico que o caso sub judice é patente à relação de 

consumo, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Nesse diapasão, considerando que o pedido de inversão do 

ônus probatório não foi apreciado no despacho inicial, passo a fazê-lo 

neste ato sentencial. Sobre o momento processual de inversão do ônus da 

prova, não há entendimento pacífico na jurisprudência. Isso porque, 

predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça a corrente de que o 

beneplácito é uma regra de julgamento, portanto, viável de ser concedida 

no decreto sentencial, sob a fundamentação de que não se trata de uma 

surpresa à parte adversária do consumidor, e, em regra, economicamente 

superior, pois é passível de previsão, face à expressa disposição legal. 

Corroborando, à proposito o Superior Tribunal de Justiça entendeu que: 

Recurso especial. Civil e processual civil. Responsabilidade civil. 

Indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Causa 

de pedir. Cegueira causada por tampa de refrigerante quando da abertura 

da garrafa. Procedente. Obrigação subjetiva de indenizar. Súmula 7/STJ. 

Prova de fato negativo. Superação. Possibilidade de prova de afirmativa 

ou fato contrário. inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 

regra de julgamento. Doutrina e jurisprudência. arts. 159 do CC/1916, 333, 

I, do CPC e 6.°, VIII, do CDC.- Se o Tribunal a quo entende presentes os 

três requisitos ensejadores da obrigação subjetiva de indenizar, quais 

sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita; a alegação de 

violação ao art. 159 do CC/1916 (atual art. 186 do CC) esbarra no óbice da 

Súmula n.° 7 deste STJ - Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível”. - Conforme posicionamento 

dominante da doutrina e da jurisprudência, a inversão do ônus da prova, 

prevista no inc. VIII, do art. 6.º do CDC é regra de julgamento. Vencidos os 

Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, que entenderam que 

a inversão do ônus da prova deve ocorrer no momento da dilação 

probatória. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 422778 / SP - T3 

- TERCEIRA TURMA - DJ 27.08.2007 p. 220). Também, informativo de sua 

jurisprudência: “O recorrido adquiriu uma garrafa de refrigerante em um 

posto de gasolina de uma cidade interiorana. Sucede que, ao abri-la, seu 

olho foi atingido violentamente pela tampinha, o que lhe causou a perda 

quase total da visão desse olho e o impediu de ser promovido em sua 

carreira de policial militar. Por isso, pediu, em juízo, indenização dos danos 

moral e material, ao indicar o fabricante local daquela marca de 

refrigerante como réu. O juízo singular julgou improcedentes os pedidos 

sob o fundamento de que, em apertada síntese, não provara o autor que o 

réu era o fabricante do refrigerante causador do acidente. Porém, o 

Tribunal a quo deu provimento à apelação do ora recorrido ao fundamento 

de que cabia à sociedade demonstrar que não fabricava ou distribuía tal 

refrigerante naquela região, o que faz entender que invertera o ônus da 

prova no segundo grau de jurisdição. Diante disso, no REsp, o fabricante 

alegava, dentre outras, a violação do art. 6º, VIII, do CDC, ao afirmar que a 

inversão do ônus da prova é regra de instrução processual e não de 

julgamento, razão pela qual o Tribunal a quo não poderia tê-la aplicado ao 

julgar a apelação. Ao iniciar-se o julgamento neste Superior Tribunal, o Min. 

Castro Filho, valendo-se de precedentes, conheceu e deu provimento ao 

recurso, ao entender que essa inversão é realmente regra de instrução e 

determinou o retorno dos autos para que o juízo se pronunciasse a 

respeito do direito do recorrente de fazer a prova. Por sua vez, a Min. 

Nancy Andrighi, em seu voto-vista, valendo-se da lição de vários 

doutrinadores, inclusive estrangeiros, posicionou-se no sentido inverso, o 

de que a regra do art. 6º, VIII, do CDC é de julgamento. Aludiu que, após o 

oferecimento e a valoração da prova produzida na fase instrutória, o juiz, 

diante do conjunto probatório, se ainda em dúvida para julgar a demanda, 

pode determinar a inversão em favor do consumidor, pois não há que se 

falar em surpresa ao fornecedor, visto que esse tem ciência de que, em 

tese, haverá a inversão, além do que é ele quem dispõe do material 

técnico do produto, certo que o consumidor é a parte vulnerável da 

relação e litigante eventual. O Min. Ari Pargendler, em seu voto-vista, 

acompanhou integralmente a divergência ao não conhecer do especial. Já 

o Min. Carlos Alberto Menezes Direito, apesar de entender que a inversão 

deve dar-se quando da produção da prova, acompanhou a divergência 

apenas quanto ao resultado, ao fundamento de que o acórdão destacara 

tratar-se de responsabilidade objetiva. Assim, entendeu que a hipótese é 

de aplicação do art. 14 do CDC, de inversão legal, e, incumbida a 

recorrente de provar a excludente de sua responsabilidade, não cuidou de 

prová-la. Ao concluir o julgamento, o Min. Humberto Gomes de Barros, em 

seu voto-vista, acompanhou o Min. Relator. Ao final, conclui-se que a tese 

quanto à inversão ou não do ônus ainda pende de definição na Turma. 

Precedente citado: REsp 241.831-RJ, DJ 3/2/2003. REsp 422.778-SP, Rel. 

originário Min. Castro Filho, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado 

em 19/6/2007. (Informativo 324, período 18 a 22 de junho de 2007). Em que 

pese à controvérsia, a bem da verdade é que, à luz do código 

consumerista, de espírito eminentemente protetor, o juízo de convicção 

sobre a inversão dever ser realizado em vista do preenchimento ou não 

dos requisitos legais, relegando o momento de sua verificação a plano 

inferior, mesmo porque, ao meu ver, as disposições concernentes a 

distribuição do ônus probatório são regras de julgamento, e não de 
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procedimento. Com tais ponderações, é meritório denotar que por estar 

caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando 

consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus 

da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, afasto a preliminar aventada 

pelo requerido. A reclamada aduz preliminarmente a inépcia da inicial, 

consubstanciada no fato de que o comprovante de endereço constante 

nos autos não estar em nome do requerente. Pois bem. Conquanto o 

comprovante de endereço aportado aos autos constar nome estranho a 

presente lide, existem no feito outros elementos contundentes a confirmar 

que o reclamante possui residência fixa nesta Comarca, sendo o 

reconhecimento da inépcia alegada medida extremamente formalista e 

burocrático, indo totalmente contra os princípios basilares do Juizado 

Especial e do Código de Processo Civil, além dos princípios norteadores da 

Constituição Federal, tais como o acesso à justiça, celeridade processual, 

e instrumentalidade das formas. Outrossim, o art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, 

dispõe acerca das informações essenciais ao pedido do reclamante, 

deixando clarividente que é apenas imprescindível a indicação, e não traz 

qualquer formalidade de como tais dados deverão ser apresentados em 

juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação 

do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 1º Do pedido 

constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a 

qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, REJEITO a preliminar 

aventada. Quanto a alegação de ausência de tentativa de resolução 

administrativa prévia, de antelóquio, registro que razão não assiste a 

requerida, haja vista que o presente o pedido é assegurado pela 

Constituição da República, mormente em seu art. 5.º, XXXV, que 

estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário. Havendo, portanto, 

eventual ameaça de lesão a direito, cabe aos cidadãos pleitearem seu 

resguardo junto ao Poder Judiciário, que detém tal função. À vista disso, 

REPILO a preliminar suscitada. Com relação ao documento uniliteral, de 

pronto, consigno que tal argumento não merece guarida, porquanto o 

documento que instrui a exordial foi retirado do site do SPC por empresa 

credenciada, sendo totalmente hábil e legal a comprovar a negativação 

discutida. Ademais, nota-se que o comprovante da existência de restritivo 

não é considerado documento imprescindível para o ajuizamento de ações 

judiciais, mas sim para comprovar a existência do direito material em favor 

da parte promovente, razão pela qual REJEITO a tesa ventilada. 

Adentrando ao meritum causae, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pela 

requerida, consoante se observa dos documentos acostados a inicial, no 

valor de R$146,41 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e um 

centavos), registrado pelo contrato nº019330041000093FI, consoante 

extrato juntado no ID nº24916561, mesmo nunca tendo realizado o 

contrato mencionado, inexistindo relação jurídica entre elas, ficando 

evidente que a negativação em voga foi totalmente descabida e ilegal. Nos 

termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que 

não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. 

Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação 

reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Civil). Dessa 

forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário que haja 

prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. In casu, considerando 

que a parte promovente nega a existência da obrigação que resultou no 

restritivo de crédito no valor de R$146,41 (cento e quarenta e seis reais e 

quarenta e um centavos), registrado pelo contrato nº019330041000093FI, 

consoante extrato juntado no ID nº24916561, torna-se imprescindível que 

a empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, contudo, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Vê-se, pois, que 

caberia ao requerido a comprovação do fato extintivo do direito do autor, o 

que não ocorreu neste caso. Assim, vislumbro que restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, haja vista que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, pois não 

há como comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré, passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. Como é cediço, em se tratando 

de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado resultar algum 

prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o 

prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por 

que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo 

necessária a comprovação de qualquer outra circunstância que se 

ocorrente terá reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o 

documento juntado na inicial demonstra que a autora teve o seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito decorrido de 

relação jurídica inexistente (ID nº 24916561). Desse modo, vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. Outrossim, diante da 

inúmeras causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do devedor, haja vista que a prova do dano moral é presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Sob esse enfoque, registram-se o 

seguinte julgado: “INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - QUANTUM - 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A inclusão do nome 

do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é 

suficiente para impor a reparação por danos morais. A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve operar-se com 

razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Assim, há, sem 

dúvida, a existência de um dano moral e a necessidade de sua reparação 

(in re ipsa). No tocante ao quantum indenizatório, aplicando-o em seu 

caráter punitivo e inibitório, entende-se que o montante pleiteado procede, 

devendo a condenação pautar-se pela razoabilidade. Prevalece na 

doutrina e jurisprudência pátrias o entendimento segundo o qual a 

indenização por dano moral está revestida de um caráter principal 

reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, 

visando coibir novas condutas. No mesmo sentido é o entendimento do 

STJ: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado 

no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano 

buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a 

reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/DTJ, 

pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa 

regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e 

circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido. (RESP 

604801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23.03.2004. DJ. 07/03/2005). (Grifou-se). A doutrina, representada por 

nomes do quilate de Sérgio Cavaliere, corrobora com o entendimento 

jurisprudencial suso citado: Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano 

moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, 
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seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Portanto, na busca 

de fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Desse modo, sopesando as balizas 

aludidas, hei por bem fixar o valor da indenização pelos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados a parte autora no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Outrossim, DECLARO INEXISTENTE o 

negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção 

indevida R$146,41 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e um 

centavos), registrado pelo contrato nº019330041000093FI, devendo a 

Secretaria deste Juizado Especial oficiar os órgãos de proteção ao crédito 

acerca da inexistência do mencionado débito. Deixo de condenar a 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012312-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012312-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDEMIR ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Dispensado o relatório a rigor do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se adentrar ao mérito da 

questão, é necessário que se esclareça que o instituto jurídico-processual 

do julgamento antecipado da lide é amparado pelo art. 330 do Código de 

Processo Civil, aplicável aos casos de incidência da revelia ou àquelas 

hipóteses em que toda a matéria de julgamento da causa já se encontra 

inserida no feito. Tal permissivo homenageia o princípio da celeridade e 

economia processual, já que, ante a sua praticidade, tornam-se 

desnecessárias dilações probatórias, com a realização de extensa 

instrução processual. Dessa forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso 

I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Valdemir Alves dos Santos 

em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, ambos devidamente 

qualificados. A parte autora alega, em síntese, que possui o direito de 

receber o valor retroativo do adicional de insalubridade, sob o argumento 

de que a Prefeitura do Município de Rondonópolis emitiu o Laudo Técnico 

de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, contudo, até o momento 

não foi realizado o pagamento dos valores pretéritos a confecção do 

laudo. Desse modo, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não 

do pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao servidor em 

período anterior à formalização do laudo pericial. Pois bem. Como é cediço, 

o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido 

de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a 

confecção do laudo que comprova efetivamente as condições insalubres 

a que estão submetidos os servidores, contudo, o pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo não pode ser adimplida, 

haja vista que não há como presumir a insalubridade em épocas 

passadas. Nesse sentindo, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 413 - RS (2017/0247012-2)EMENTA PEDIDO 

DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 

RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente 

sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de 

insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à 

formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, 

que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, 

estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será 

processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor 

e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, 

cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos 

antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. 

Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o 

pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova 

efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os 

Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu 

a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada 

a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 

1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; 

EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.4. O acórdão recorrido destoa do 

atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a 

irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo 

inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (AgInt no 

Agravo em REsp nº 1.265.173-ES, 2018/0063384-3 – Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques Julgado em 11/06/2019, Publicado em 

18/06/2019) (Grifos nossos). Sob esse prisma, o e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso também já se posicionou no mesmo sentido: RECURSO 

INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA 

ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS 

NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. FÉRIAS 

REMUNERADAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO DO 

FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 

308. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A 

PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO 

LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. 

ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. 

FALECIMENTO DO AUTOR ANTERIOR AO LAUDO APRESENTADO NA 

INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As sucessivas renovações 

do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da 

necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo 

que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos 

sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias 

anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do 

salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7º da CF. “A Constituição 

de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, 

§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos 

válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 308 STF) 

Qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que 

dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública 

seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso 

público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). A 

Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição 

do FGTS, nos caos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 
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13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o 

não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois 

anos após o término do contrato. O pagamento de adicional de 

insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as 

condições insalubres a que estava submetido o servidor, sendo incabível 

o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. “Assim, não 

cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a 

formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a 

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, 

emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 

1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

24.11.2015). A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente 

v e n c i d o .  ( L e i  n º  9 . 0 9 9 / 9 5 ,  a r t .  5 5  " c a p u t " )  ( ( N . U 

1005682-37.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 

21/02/2020) (Grifos nossos). Dessa feita, tendo em vista que o pedido 

inicial destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Preclusas as 

vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado digitalmente)

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007084-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO CARDOSO DE FARIAS (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. 1007084-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALINO 

CARDOSO DE FARIAS 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 vespertino Data: 

13/08/2020 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: 1007086-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007086-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUNAMITA 

SOUZA SILVA DE ALARCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 13:45 , 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: 1007098-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1007098-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS ANTONIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS PICCINI NUNES, 

KLEYSLLER WILLON 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 vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 23 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: 1001166-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Processo: 1001166-63.2020.8.11.0003; Valor causa: R$ 

15.975,01; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de Declaração foram 

opostos tempestivamente pelo Promovido, dessa forma, intimo o 

Embargado para manifestação no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1001143-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Processo: 1001143-20.2020.8.11.0003; Valor causa: R$ 

12.688,64; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 64 de 237



Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de 

Declaração foram opostos tempestivamente pelo Promovido, dessa forma, 

intimo o Embargado para manifestação no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 

23 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: 1001167-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CABRAL DE SOUSA (AUTOR)

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))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Processo: 1001167-48.2020.8.11.0003; Valor causa: R$ 

13.350,03; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de Declaração foram 

opostos tempestivamente pelo Promovido, dessa forma, intimo o 

Embargado para manifestação no prazo legal. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1007108-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007108-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONARDO DOS 

SANTOS OLIVEIRA 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: 13/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 23 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: 1007113-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON RODRIGUES MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1007113-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEYTON 

RODRIGUES MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 

REZENDE DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 23 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: 1011988-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE DA COSTA GRACHETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES ARCE (REQUERIDO)

 

Em atenção à citação infrutífera, intimo a parte autora para indicar o 

endereço atualizado da(o) Requerida(o) no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007117-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007117-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDA 

SOUZA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004978-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA PEREIRA BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004978-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: LEILA PEREIRA 

BASILIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDECI SOBRINHO PAZ DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005039-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005039-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: RAFAEL 

VICENTE GONCALVES TOBIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 15:15, no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC 

* Processos distribuídos com a "Classe Judicial - Procedimento do Juizado 

Especial Cível (436)" o sistema procede a designação automática de 

audiência intimando-se as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005109-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES PRADO OAB - MT25853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAZIL FATIMA DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005109-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: CELIA MARIA 

DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAMILA 

RODRIGUES PRADO POLO PASSIVO: ELAZIL FATIMA DE ARRUDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 13/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC * Processos 

distribuídos com a "Classe Judicial - Procedimento dos Juizados Cíveis 

(436)”, o sistema designa audiência automaticamente intimando-se as 

partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOVIGI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007123-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JORGE DOVIGI - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA 

POLO PASSIVO: RUMO MALHA NORTE 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: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005389-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE FILHO (REQUERIDO)

Jeane Magalhães Ferreira (REQUERIDO)

ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005389-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIO PEREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SOUSA POLO PASSIVO: ANTONIO BEZERRA CAVALCANTE FILHO 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: 17/08/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC 

* Processos distribuídos com a "Classe Judicial - Procedimento dos 

Juizados Cíveis (436)”, o sistema designa audiência automaticamente 

intimando-se as partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007140-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SCHWEGER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007140-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL 

SCHWEGER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1007123-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOVIGI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007123-45.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JORGE DOVIGI - ME REQUERIDO: RUMO MALHA NORTE 

S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, onde a autora 

postula pela concessão de tutela de urgência para determinar que a 

empresa requerida efetue o desbloqueio e/ou desconstitua qualquer 

restrição lançando sobre os veículos de propriedade da empresa 

requerente, bem como do motorista SR. MÁRIO LÚCIO CEARA, INSCRITO 

NO CPF Nº 336.293.239-87. A petição de ingresso não preenche os 

requisitos constantes do art. 319, inciso II do CPC, à medida em que o 

motorista o qual é citado na exordial, inclusive, parte interessada acerca 

dos objeto dos pedidos formulados em sede de tutela de urgência, 

considerando que o CPF do mesmo encontra-se bloqueado junto à 

demandada, não fora cadastrado no polo ativo da presente demanda. 

Dessa forma, promova a parte autora a regularização do polo ativo da 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013257-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FLORENTINO DE OLIVEIRA (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013257-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDVALDO FLORENTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que o recurso inominado 

foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais 
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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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007117-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007117-38.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDA SOUZA TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida proceda com a retirada da negativação constante no nome da 

parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a requerente alega, em síntese, que o 

reclamante desconhece o débito cobrado no valor de R$ 114,47 (cento e 

quatorze reais e quarenta e sete centavos), tendo em vista que afirma não 

ter contratado serviços da empresa requerida, no entanto, teve seu nome 

incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Ocorre que, em análise aos 

documentos anexados na exordial, mais precisamente em relação ao 

extrato de negativação, verifico que o nome da parte autora foi negativado 

referente a um débito no valor de R$ 287,27, valor este, diferente ao 

apresentado nos fatos e pedidos. Deste modo, verifico divergência em 

relação ao pedido postulado, na medida em que não há nos autos conexão 

entre os pedidos e fatos narrados na inicial com os documentos anexados 

ao feito. Deste modo, a fim de evitar prejuízo ás partes, nos termos do art. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007145-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIMILSON 

SILVA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

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: Conciliação período matutino 

Data: 17/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 23 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: 1007149-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR OAB - MT28134/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1007149-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLODOALDO 

RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA 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: 17/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 23 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: 1007152-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARONESI & MARONESI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G VIEIRA REPRESENTACOES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007152-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARONESI & 

MARONESI LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

SALES FERNANDES GIONGO POLO PASSIVO: G VIEIRA 

REPRESENTACOES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 17/08/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1004746-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIENE ALINDA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PEREIRA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004746-04.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ARIENE ALINDA SOUZA EXECUTADO: LUANA PEREIRA 

BRITO Vistos. Trata-se de ação distribuída como Execução de Título 

Extrajudicial. A parte exequente requer a expedição de mandado de 

citação, intimação e penhora de bens do executado no endereço 

fornecido, para que, no prazo legal, pague o valor devido. Compulsando 

detidamente dos autos, verifico que o cálculo apresentado pelo exequente 

apontou os débitos de R$ 2.500,00, referentes aos aluguéis vencidos dos 

meses de Setembro/2019 à Março/2020; de R$ 1.512,41 correspondente 

com gasto de fatura de água e esgoto; e de R$ 793,67 relativo à faturas 

de energia elétrica. Observa-se que o valor do aluguel e os encargos 

decorrentes na inadimplência foram previstos no contrato. Com relação 

aos gastos decorrentes da inadimplência das faturas de água, esgoto e 

energia elétrica, o título não está apto a amparar a previsão executória, 

pois somente em ação cognitiva e não de execução, é que pode ser 

pleiteada, por faltar-lhe os requisitos de certeza e liquidez. Nesse sentido: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. PRELIMINARES. (...) Despesas 

suportadas pelo locador para reparar danos no imóvel locado. Título 

executivo extrajudicial que não se reveste de liquidez, certeza e 

exigibilidade nesse ponto, sendo necessário prévio processo de 

conhecimento. Impenhorabilidade do bem de família do fiador. Exceção na 

lei de regência. Ausência de violação ao direito constitucional de moradia. 

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Ap. 

0181872-27.2009.8.26.0100, rel. HAMID BDINE, j. 02/04/2014).” Ante o 

exposto, considerando que parte dos pedidos exige fase de cognição, 
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enquanto outra parte possui força executiva (contrato de locação), ou 

seja, há diversidade de procedimentos, intime-se o exequente, através de 

seu advogado constituído nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar a fim de aditar a petição inicial para transformá-la em 

reclamatória ou ajuizar ação autônoma para cobranças dos valores 

referentes às faturas de água, esgoto e energia elétrica pendentes de 

pagamento. 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: 1007098-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007098-32.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ELIAS ANTONIO DA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

Compulsando detidamente do feito, verifico que a requerente alega, em 

síntese, que está sendo realizado indevidamente descontos em seu 

benefício recebido pelo INSS (Benefício nº 761144978) e que é vitima de 

fraude, uma vez que jamais requisitou ou consentiu com os referidos 

empréstimos. Alega que tais descontos são referentes aos empréstimos 

nos valores de R$ 1.246,89, contrato 595764389, com descontos mensais 

das parcelas no valor de R$ 35,10, e no valor de R$ 1.043,34 (não 

especificou número do contrato e valor dos descontos mensais). Em 

análise aos documentos anexados, mais precisamente em relação ao 

extrato de histórico de créditos junto ao INSS, verifico que estão sendo 

descontados no benefício da parte autora, parcelas referentes a 03 

empréstimos consignados, quais sejam com parcelas mensais nos valores 

de R$ 35,10 (a qual esta sendo contestada), R$ 87,54 e R$ 265,20, cada. 

No entanto, na presente ação a parte autora contesta 02 empréstimos 

consignados, especificando apenas um desses empréstimos (R$ 

1.246,89), não trazendo maiores informações em relação ao empréstimo 

no valor de R$ 1.043,34. Deste modo, verifico insuficiência de informações 

em relação a quais contratos e parcelas mensais são consideradas 

indevidas pela parte autora, e quais pretendem basear seus pedidos, uma 

vez que há existência de 03 "descrição de rubrica" referente à 

empréstimo consignado bancário junto ao extrato do INSS anexado na 

inicial, e a parte autora contesta 02 desses, não os especificando-os, o 

que poderá, inclusive, impossibilitar o julgamento de mérito. Deste modo, a 

fim de evitar prejuízo ás partes, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, devendo especificar os pedidos formulados na 

exordial, indicando o número dos contratos e valores das parcelas 

mensais que consideram indevidas que estão sendo descontadas de seu 

beneficio previdenciário, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006506-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO TOLOSA COELHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006506-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: JOSE 

AUGUSTO TOLOSA COELHO JUNIOR Vistos. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 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 

(artigo 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a inexistência de 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (artigo 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 (artigo 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

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007047-21.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAUANDA LEONEL PERES REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL 

- UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Vistos. Cuida-se de 

Ação de revisão de valores com pedido de 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. 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 contratou os serviços de educação de nível 

superior junto à instituição reclamada, para cursar Gestão de Recursos 

Humanos, tendo recebido desconto de 50% no pagamento das 

mensalidades, concedido durante todo o curso. Aduz ainda, ter iniciados 

seus estudos em Março/2018, tendo sido acordado naquela ocasião que 

só iniciaria o pagamento das mensalidades no mês de Junho/2018, sendo 

que as prestações dos meses de Janeiro a Maio/2018 poderiam ser pagas 

quando do término do curso, ou seja, em Dezembro/2019. No entanto, 

finalizado o curso, a requerida lançou boleto referente às mensalidades de 

Janeiro a Maio/2018 com valor integral, ou seja, sem o desconto de 50% 

recebido. Ocorre que, com receio de que seu nome fosse protestado junto 

aos bancos de dados, a requerente realizou o pagamento das três 

primeiras prestações, referente ao parcelamento realizado pela 

reclamada, embora discordasse do valor. Assim, requer que os valores 

sejam revistos de forma que seja concedido o desconto de 50% em cima 

do valor integral, conforme prometido pela instituição quando da matrícula. 

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo documento que comprova a proposta 

de venda da bolsa oferecida pela reclamada, bem como os boletos pagos 

durante o curso. 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. 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 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 
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Código de Processo Civil, DETERMINO que a instituição reclamada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, 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 3325873685, Turma 68520181A relativo ao 

curso de CST em Gestão de Recursos Humanos, 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. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006551-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006551-89.2020.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: JESUS RIBEIRO DA SILVA TESTEMUNHA: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de Ação anulatória de débito c/c pedido de 

tutela provisória de urgência e pedido de indenização por dano moral, 

sendo que a requerente assevera ter sido surpreendida com uma 

negativação em seu nome, no valor de R$ 99.999,00, referente ao 

contrato 138038001, inerente da parte reclamada Banco Olé Consignado. 

No caso dos autos, verifica-se de plano a incompetência desta justiça 

especializada, mormente porque requer a parte autora que seja declarada 

inexistente a dívida no valor de R$99.999,00. De bom alvitre destacar que 

o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que não arguida 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, analisar se tem 

competência para decidir a causa, isso porque se trata de competência 

absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer 

momento. Com efeito, é sabido que há dois limites de alçadas para os 

feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, 

quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado 

e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou 

representado por causídico. Destarte, nas causas ajuizadas no Juizado 

Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser esta a 

regra geral e não haver nenhuma exceção, qualquer outra interpretação 

feriria frontalmente o princípio de que as exceções devem ser 

interpretadas restritivamente. Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de 

Processo Civil: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.” 

No caso em apreço, evidentemente está sendo discutido todo o contrato, 

que perfaz o montante de R$99.999,00, pois a autora requer seja 

declarada nula a dívida, razão pela qual, o valor da causa deve ser o valor 

do contrato discutido (contrato número 138038001), consoante o artigo 

alhures grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma Recursal do Estado 

de Mato de Grosso, in verbis: "COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA 

NA ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra do artigo 259, V do 

CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será 

correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que pretende a 

entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor ultrapassa o teto 

desta Justiça Especializada. Quantificado em valor superior àquele 

estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o valor do bem que a 

parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta configurada a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se tratar de matéria 

de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser reconhecida de 

ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada e reconhecer a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar a lide. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 120068720138110006/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

07/07/2015)." Ainda, nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO 

CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO - VALOR DA CAUSA - SOMA DOS 

VALORES DO CONTRATO RESCINDENDO E DO PROVEITO ECONÔMICO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 3º, I, da 

Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar 

e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. 

2. No caso dos autos, pretende a parte autora a rescisão do contrato 

particular de compromisso de permuta de imóveis pelo preço de R$ 

1.000.000,00, além de indenização material. 3. O Juízo de origem extinguiu 

o feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95 e art. 292, II, do CPC, em razão da incompetência dos Juizados 

Especiais, decorrente do valor da causa que ultrapassa em muito o teto 

dos Juizados. 4. A sentença não merece reparo. Em que pese a parte 

recorrente aduzir que está na posse do imóvel objeto da lide, persiste seu 

interesse na decretação da rescisão contratual, o que impede que o valor 

da causa seja exclusivamente o proveito econômico pretendido com as 

indenizações de cunho material. Em assim sendo, como a parte autora 

deseja, em verdade, a própria resolução do contrato, O VALOR DA 

CAUSA É O MESMO DO CONTRATO RESCINDENDO. 5. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Sem custas adicionais e sem 

condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões. 

(TJ-DF 07497317420188070016 DF 0749731-74.2018.8.07.0016, Relator 

EDUARDO HENRIQUE DE ROSAS, Data de Julgamento: 13/08/2019, 

Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

22/08/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)” “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme dispõe o artigo 

292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do contrato 

quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da 

pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, 

sendo este o proveito econômico discutido.No caso em comento, o valor 

do contrato (#1) supera a alçada dos juizados especiais, impondo-se, 

portanto, a cassação da sentença proferida, para extinguir o feito sem 

resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juízo, visando que a 

demanda seja apreciada pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido 

para, acolhendo a preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, cassar a sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum. 

(TJ –AP –RI: 00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE 

ANDRADE, Data de Julgamento:;14/02/2019, Turma Recursal).” Frente ao 

exposto, levando-se em consideração que o valor do contrato em 

discussão é superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de 

matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste 

Juizado Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 

485, I do Código de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar 

nova demanda, caso comprove a competência da via ora eleita. Sem 

custas, ante o teor do art. 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Transitado em 

julgado e cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza da Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006651-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CARMELITA RAUBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PRISCILLA PEREZ GOES OAB - 021.120.071-90 (PROCURADOR)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEYSEPHER HELLEN SANTOS PEDROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006651-44.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LIDIA CARMELITA RAUBER PROCURADOR: PRISCILLA 

PEREZ GOES EXECUTADO: JEYSEPHER HELLEN SANTOS PEDROZO 

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. 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. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. 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: 1011286-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO FAGUNDES MIRANDO (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: 

1011286-05.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE FERNANDO FAGUNDES 

MIRANDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATÓRIO 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. APLICAÇÃO 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 JOSE FERNANDO 

FAGUNDES MIRANDO 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010552-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEBERTO PEREIRA DE SOUZA (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: 

1010552-54.2019.8.11.0003. REQUERENTE: VALDEBERTO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATÓRIO 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. FUNDAMENTAÇÃO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por VALDEBERTO PEREIRA DE 

SOUZA 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 
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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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013155-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BARBOSA DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013155-03.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ANA MARIA 

BARBOSA DE BRITO Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Intimada a parte 

Reclamante para apresentar endereço correto e atual da reclamada sob 

pena de extinção, quedou inerte, conforme atesta certidão do evento 

31319970. Assim, ante a inercia da reclamante, a extinção sem resolução 

de mérito, se impõe. DISPOSITIVO ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010684-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BARBOSA GOMES (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: 

1010684-14.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ZELIA BARBOSA GOMES 

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 ZELIA BARBOSA GOMES 

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, contrato de adesão, RG 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, 

contrato de adesão, RG 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, contrato de adesão, RG 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 IMPROCEDÊCIA 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: 1010699-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA DA SILVA MARTINS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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: 

1010699-80.2019.8.11.0003. REQUERENTE: TATIANE CRISTINA DA SILVA 

MARTINS FREITAS 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 TATIANE CRISTINA DA SILVA MARTINS FREITAS 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 IMPROCEDÊCIA 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: 1016658-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016658-32.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: FERNANDA FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK 

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Relatório. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por FERNANDA FERREIRA LEITE DE SOUZA BURJACK 

em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, objetivando declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Em defesa a parte 

Reclamada colaciona documentos (contrato devidamente assinado, 

extrato de pagamento e planilha, explicando que não houve desconto na 

folha 08/2018, e por este motivo a parcela 57 (vencimento 07/09/2018) FOI 

LIQUIDADA COM O RECURSO REFERENTE À FOLHA 09/2018, e assim a 

parcela 58 (vencimento 07/10/2018) foi liquidada com o recurso referente 

à folha 10/2018. Desse modo, a parcela 59 (VENCIMENTO 07/11/2018) 

restou em aberto, e por esse motivo o nome da autora foi negativado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A Ré carreou aos autos documentos que comprovam que o 

valor é devido, em contrapartida, a parte Reclamante não impugnou o 

alegado, bem como não comprovou a sua adimplência/regularidade 

perante a contratação mencionada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo 

o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016621-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016621-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LINDOMAR NUNES DE AMORIM REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Relatório. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

LINDOMAR NUNES DE AMORIM em face de OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais. Em defesa a parte Reclamada 

colaciona documentos (faturas e contrato devidamente assinado, 

acompanhado de documentos originais apresentado no momento da 

contratação, o Reclamante realizou a contratação de - Cartão da Rede Big 

Master Supermercados –Rede UZE nº 6365.9862.7712.4017), justificando 

o serviço prestado e a dívida existente. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 
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Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. 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. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. A Ré carreou aos autos documentos que comprovam que os 

valores são devidos, em contrapartida, a parte Reclamante não 

comprovou a sua adimplência/regularidade perante a contratação 

mencionada. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

DISPOSITIVO Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016647-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016647-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SHIRLEI DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO proposta por SHIRLEI DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar. – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia. 

Mérito. No presente caso, a parte requerente alega que foi surpreendida 

com a suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC6/107108-3, 

no dia 16 de dezembro de 2019, por falta de pagamento das faturas 

eventuais, julho/2019, R$ 274,50 (PARCELA 01/02) e julho/2019, R$ 

3.064,58(PARCELA 02/02), ambas com vencimento em 30/10/2019. Por 

outro lado, a parte ré aduz: - que o debito é legitimo, que foi realizado todo 

procedimento legal para a elaboração das faturas, juntou documentos, 

(TOI, fotos, laudo...), na vistoria realizada a requerente recusou a 

acompanha a equipe, assim, inexiste qualquer ilicitude praticada. Embora a 

reclamada tenha seguido corretamente o procedimento para aferição do 

consumo não faturado, a ilegalidade ocorreu no momento do corte, pois, 

não se admite a suspensão/corte de energia em razão de debito pretérito, 

ou seja, aquele que foi apurado após a constatação de irregularidade, 

como no caso dos autos. Nesse sentido, ADMINISTRATIVO - RECURSO 

ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento 

de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). No caso concreto, 

o corte indevido decorrente de fatura eventual, 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. Tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos 

litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial, para: a) confirmar a tutela concedida no evento 

27529777; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 

(seis 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 do arbitramento; e, c) indeferir os demais pedidos, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos à 

M.Mª. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 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 debito, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002084-67.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FABRICIO ALVES DOS SANTOS REU: IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, BRADESCO SAUDE S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos 

verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, 

HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 30505199 e seu aditamento, 

evento 30710776, mediante sentença, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto a homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010553-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA (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: 

1010553-39.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA 

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 JOSE FRANCISCO PEREIRA 

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 IMPROCEDÊCIA 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: 1015759-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEANDRO DE LIMA (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: 

1015759-34.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARCIA LEANDRO DE LIMA 

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 MARCIA LEANDRO DE LIMA 

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 
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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 IMPROCEDÊCIA 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008866-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE BOTELHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILVAL DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

 

1008866-95.2017.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente, do 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR a parte autora acerca da não localização do(a/s) 

citando(a/s)/intimando(a/s) e para dar andamento no processo, no prazo 

legal. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. Lidiane da Cruz Garcia 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011501-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA SILVA OAB - MT25658/O 

(ADVOGADO(A))

MORGANNA TEIXEIRA MORAES OAB - MT18942/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RODRIGO RIBAS OAB - MT26715/O (ADVOGADO(A))

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1011501-78.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através dos(a) patronos(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovem nos autos a notificação da renúncia ao mandato outorgado 

pela parte autora. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007550-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELI DIVINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON BALTAZAR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007550-13.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

teor da petição de ID: 29222165, intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a certidão negativa municipal em 

nome do de cujus. 2. Aportando aos autos a certidão supra, cumpra-se a 

sentença de ID: 25947942. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013308-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES DE JESUS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ALVES DE JESUS (INVENTARIADO)

LUZIA ALVES DE JESUS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013308-36.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a última manifestação se deu em 02.12.2019 (ID: 26730397), intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste no feito, 

sob pena de remoção do encargo de inventariante. 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008355-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE FERNANDES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008355-29.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a informação de ID 31470850, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001329-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT7043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001329-77.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para, querendo, materializar o Alvará 55/2020 (ID. 31352667) 

e proceder ao devido registro junto ao órgão competente. 

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002650-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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N. G. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. (REU)

 

Processo n.º 1002650-16.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por N.G.S.R., representado por sua 

genitora, Sr.ª Cintia Roberta Santos de Lima, em face de EDSON 

APARECIDO RODRIGUES GOMES (qualificados nos autos). 2. Intimada 

para se manifestar sobre a litispendência em relação ao processo de n.º 

1002648-46.2020.811.0003, a parte autora requereu a desistência da 

presente ação e a sua extinção sem resolução de mérito (ID: 31119473). 

3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005319-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. D. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

23. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o 

valor de um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 

348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), devidos 

pela parte demandada à parte autora, a ser depositado em conta bancária 

de titularidade de sua representante legal ou pago diretamente mediante 

recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês. 24. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 25. 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, 17 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001906-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. B. G. (REQUERIDO)

 

7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo 

a guarda e visitas nos moldes acordados no ID: 30053041. 8. Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva da menor em favor do autor. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 11. Após o trânsito em julgado, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

17 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002035-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

 

6. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço e dou-lhe provimento, 

para alterar a sentença de ID: 30589778, mais especificamente em seu 

item n.º 17, pelo que: Onde se lê: “Assim, após análise acurada de todo o 

p r o c e s s o ,  a t e n t o  a o  t r i n ô m i o  d a 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, conclui-se que a fixação do 

quantum a ser pago pelo demandado a título de pensão alimentícia deve 

ser no montante de 23,92% do salário mínimo vigente, correspondendo 

hoje a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que se monstra o valor 

conveniente e justo para o caso.” Leia-se: “Assim, após análise acurada 

d e  t o d o  o  p r o c e s s o ,  a t e n t o  a o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, entendo que o valor a ser 

pago pelo demandado a título de pensão alimentícia deve ser no montante 

de 23,92% do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), o que se mostra o valor conveniente e justo 

para o caso, todavia, no tocante às despesas extraordinárias entendo 

serem incabíveis no caso em apreço, eis que, após se cotejar o trinômio 

(necessidade/possibilidade/proporcionalidade), verifica-se que a verba 

alimentar acima fixada se mostra justa e conveniente ao caso in tela, 

considerando a não comprovação dos rendimentos do requerido.” 7. No 

mais, permanecem inalterados os demais itens da sentença de ID: 

30589778. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010440-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA REGINA MOREIRA DA NOBREGA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BISPO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010440-56.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado pela parte autora, no que tange a busca do endereço da parte 

requerida através dos sistemas INFOJUD e INFOSEG. 2. Uma vez que a 

diligência suprarreferida restou infrutífera, visto que o único endereço 

localizado é o mesmo já indicado no ID: 14329059, determino à Sr.ª gestora 

judiciária que proceda, imediatamente, à busca de endereço da parte 

requerida, conforme os dados fornecidos na exordial, junto ao convênio 

TJ/TRE. 3. Após, intime-se a parte autora para que requeira o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005696-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

WERICA APARECIDA CORREIA BORGUETTI OAB - 099.599.826-45 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005696-13.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 
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qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007142-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

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:

HERMEZINA RODRIGUES PEREIRA (INVENTARIADO)

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007142-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente UILSON PEREIRA 

DOS SANTOS, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual os herdeiros dos de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante, no prazo de 20 

(vinte) dias, providenciar a juntada da certidão negativa municipal em nome 

da falecida, as certidões de óbito dos supostos herdeiros falecidos, Sr. 

Luiz Carlos dos Santos e Sr.ª Edna Pereira dos Santos, bem como as 

procurações dos supostos herdeiros, Luiz Fernando Vasconcelos dos 

Santos, Eduardo Poppe Vasconcelos dos Santos, Paulo Henrique 

Vasconcelos dos Santos, Andreia Pereira Marciano e Alais Pereira 

Marciano, outorgada ao causídico que subscreve a petição inicial, e o 

plano de partilha dos bens inventariados. 5. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 

6. Empós, conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014089-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA PEREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERMINO BALBINO PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014089-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por FERMINO 

BALBINO PEREIRA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

23 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012130-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

NELY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012130-52.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO CONSENSUAL DE MODIFICAÇÃO DE CURATELA aforada por 

MILTON FRANCISCO DOS SANTOS e NELY ALVES (qualificados nos 

autos). 2. Da análise vagarosa do feito, nota-se que o primeiro requerente 

é filho e curador da Sr.ª Nadir Rosa dos Santos, cuja interdição foi 

decretada no Proc. n.º 13374-26.2014.811.0003, que tramitou perante o 

juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. 3. 

Nesta senda, o primeiro requerente é sitiante e, por isso, fica mais em sua 

propriedade rural do que na cidade. Ademais, narra que a segunda 

requerente, sua irmã, já presta os cuidados a interditada há mais de quatro 

anos, motivo pelo qual o primeiro requerente requer a nomeação da 

segunda requerente como nova curadora da parte interditada. 4. Ademais, 

conforme se extrai do relatório do estudo psicossocial, nota-se que a 

parte interditada já se encontra aos cuidados da segunda requerente e 

que ela lhe presta todos os cuidados necessários. 5. O membro do 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente a substituição da 

curatela. 6. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 7. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de 

solução, motivo pelo qual passo, agora, ao exame do meritum causae. 8. A 

análise acurada de todo o processo demonstra que o pedido encontra 

respaldo na legislação em vigor (art. 1.775, do Código Civil), mormente por 

restar comprovada a legitimidade da segunda requerente para o pleito, eis 

que é filha da interditada e que, hodiernamente, lhe presta todos os 

cuidados necessários, bem como pela impossibilidade do antigo curador 

em continuar no exercício do munus da curadoria. 9. Ante o exposto, em 

conformidade com o parecer ministerial e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, julgo procedente o pedido veiculado na inicial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Código de Ritos, para nomear NELY ALVES como 

curadora da Sr.ª NADIR ROSA DOS SANTOS, em substituição ao Sr. 

MILTON FRANCISCO DOS SANTOS, face à impossibilidade deste em 

continuar no exercício de tal munus. 10. Intime-se a parte curadora 

nomeada para que, em 05 (cinco) dias, preste o compromisso a que alude 

o art. 759, do Digesto Processual Civil. 11. Oficie-se ao Titular do Cartório 

de Registro Civil competente, a fim de que promova o registro do presente 

decisum, em consonância com as disposições ínsitas dos art. 92, da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). 12. Sem condenação em custas processuais, vez que 

o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 13. Sem condenação 

em honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 14. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 15. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, promovendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

23 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1000933-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CURVO RIVELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº.: 1000933-66.2020.8.11.0003 Vistos. JOYCE CURVO RIVELO 

FERREIRA, ingressou em juízo com o presente pedido de ALVARÁ, 

alegando na essência: (I) que seria a única sucessora do Sr. Leonardo 

Alexandre Magalhães, falecido em 01/06/2019; (II) que o falecido deixou 
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dinheiro a ser levantado junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica 

Federal Desta forma, pretende a expedição de alvará para que seja 

efetuado o levantamento do quantum respectivo. Juntou documentos. De 

início, efetivei pesquisa perante o sistema Bacenjud a fim de constatar a 

existência de valores a serem levantados, nos moldes do pedido autoral, 

conforme extrato vertido no ID n. 28514722. Na oportunidade, facultou-se 

à autora a apresentação de certidão de óbito do genitor do falecido, sendo 

tal devidamente atendido (ID n. 29408892). Adiante, a autora apresentou 

certidão de nascimento e casamento dos genitores do falecido Leonardo, 

bem como certidão de inexistência de dependentes expedida pelo INSS (ID 

31344163). É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Ressai dos autos que a autora é filha de Dionisio Rivelo do Carmo e Maria 

das Graças Curvo, sendo o falecido Leonardo filho de Zeferino Paulino de 

Magalhães e Maria das Graças Curvo Magalhães, ou seja, a autora é irmã 

unilateral uterina do falecido Leonardo (ID 28293145 e 28292684). Pois 

bem, da certidão de óbito do genitor do sucedido Leonardo, extrai-se a 

informação de que ele teria deixado filhos o que demonstra que o de cujus 

Leonardo teria irmão paterno e a autora não seria a única sucessora. 

Assim, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, intime-se a parte 

autora para, no prazo improrrogável de cinco dias, instruir o feito com a 

concordância expressa de todos os herdeiros do falecido Leonardo, 

declinando a qualificação completa dos mesmos, registrando-se que 

trata-se de procedimento estreito de jurisdição graciosa, onde não se 

admite a contenciosidade e a realização de diligências estranhas ao rito. 

Escoado o prazo, independentemente de cumprimento, tornem-me 

conclusos. Intimem-se. Rondonópolis, 23 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000096-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WUESLEY FERREIRA FELIX NETO OAB - TO8322 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 13329031 .

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005300-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. A. (AUTOR(A))

A. J. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. D. L. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para no prazo de 15 (quinze) dias 

acostar ao feito cópia da decisão judicial que fixou as medidas protetivas 

de urgência, assim como esclarecer se houve citação do réu (anexando o 

respectiva certidão e mandado).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003428-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1003428-25.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação 

Revisional de Alimentos ’ ajuizada por ADVAN GONÇALO DE MORAES em 

desfavor de A. M.. representada por sua genitora Sra. FERNANDA 

SANTOS DA SILVA, todos bem qualificados. Consoante narrativa exordial, 

derradeiramente perante o CEJUSC desta comarca, restou estabelecido 

entre as partes a titulo de obrigação alimentar o quantum equivalente a 

30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo genitor a 

ser pago em prol da menor a título de pagamento de pensão alimentícia, 

todavia, em data posterior ao mencionado acordo operou-se a minoração 

na situação financeira do alimentante devido ao nascimento de outro filho, 

G. Z. de M., do qual é responsável pelos custeio do alimentos no importe a 

56,82% (cinquenta e seis e oitenta e dois décimos por cento) do salário 

mínimo vigente, acrescido de metade do custeio das despesas 

extraordinárias, conforme tratativas versadas no procedimento de nº 

3755-70.2016.811.0040 da Comarca de Sorriso-MT. Assim, postulou pela 

redução da verba alimentar no patamar de 56,82% (cinquenta e seis e 

oitenta e dois décimos por cento) do salário mínimo vigente, 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e plano de saúde e 

odontológico da r. infante. Juntou documentos. Recebida a demanda, a 

liminar vindicada restou parcialmente deferida, minorando os alimentos ao 

importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo 

autor, tendo sido determinada a citação da demandada, bem como 

designada solenidade conciliatória (ID 4445053). Tentada a composição 

das partes em sede de audiência de conciliação, a mesma restou 

prejudicada por quatro ocasiões (ID 4944856, 8798023, 9834456 e 

1092584). A requerida deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar 

contestação do prazo legal (ID 12563058), oportunidade que abriu-se vista 

ao curador especial anteriormente nomeado em favor dos interesses da 

menor (ID 11722384), aportando contestação por negativa geral na 

petição registrada sob o ID 12800133. O autor apresentou réplica (ID 

13737766), pugnando pelo integral acolhimento no quanto pleiteado em 

sede de peça inaugural, tendo, ainda, postulado no ID 11009177 pelo 

julgamento antecipado da lide. O Parquet sugeriu a procedência do pedido 

inicial, fixando o patamar de 56,82% do salário mínimo vigente a título de 

alimentos (ID 16935557). Adiante, tendo sido instado pelo juízo, o Autor 

carreou aos processo documentos aptos a demonstrar a ausência de 

vinculo empregatício identificado via sistema CAGED (ID 25111350). Mais a 

frente, apresentou os holerites alusivos aos meses de agosto/2019 a 

janeiro/2020, estando vinculado a trabalho formal. O Ministério Público 

opinou pela procedência parcial do pedido, fixando-se o valor da pensão 

alimentícia no patamar de 25 % dos rendimentos do Autor (ID 31287596). 

Relatei. Decido O presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez 

que são suficientes os elementos de convicção acostados aos autos O 

pedido inicial é procedente, em parte. A obrigação alimentar rege-se pela 

cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, ela é fixada de acordo com a 

situação de fato existente no momento de sua constituição e sua alteração 

posterior é possível, desde que demonstrada a efetiva mudança do 

binômio necessidade/possibilidade O art. 1.699 do Código Civil, assim 

dispõe: “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o 

interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou majoração do encargo”. Da leitura do dispositivo legal, 

extrai-se que, em se tratando de ação revisional de alimentos, o requisito 

essencial para seu acolhimento é a modificação da situação fática das 

partes. Desta forma, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas 

nos autos, verificando a ocorrência de alteração na situação 

econômico-financeira das partes, que seja apta a autorizar a revisão do 

encargo. O documento de ID n. 3028540 comprova que os alimentos 

pagos pelo autor foram acordados em 2016. Pois bem. Embora a 

constituição de nova família, com nova prole (ID n. 3028311), por si, não 

autorize a redução da pensão alimentícia - sob pena de prestigiar a 

paternidade irresponsável -, os documentos de ID n. 3028342 e 29286617, 

comprovam o real impacto da pensão acordada entre as partes na 

situação econômica do alimentante. Deveras é preciso sempre analisar a 

situação em sua peculiaridade concreta. Quando se trata de alimentante 

com higidez financeira, o advento de um novo filho certamente não 

repercutirá em sua capacidade contributiva. Porém é diversa a situação 

quando o alimentante é assalariado e recebe moderada remuneração, 

como ocorre na hipótese vertente. Assim, conquanto o autor não possa 

se escusar da obrigação para com a requerida, necessário restabelecer o 

equilíbrio entre os alimentos destinados à requerida e a renda destinada à 

manutenção do próprio alimentante, notadamente ante à diversa obrigação 

alimentar estabelecida no procedimento pré processual a que alude o 

expediente de ID n. 3028342. Por isso, a fim de se manter a 

proporcionalidade necessária entre as necessidades da alimentanda e as 
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possibilidades do alimentante, o pedido inicial merece parcial acolhimento, 

notadamente porque não obstante a presumida majoração da necessidade 

da beneficiária, vislumbro que o Autor não tem mais condições para 

suportar o encargo antes ajustado. Assim, em sintonia ao parecer 

ministerial, considero razoável a redução da pensão ao patamar de 25 % 

dos vencimentos líquidos auferidos pelo Autor enquanto empregado e de 

½ (meio) salário mínimo, mensalmente, em caso de desemprego ou 

trabalho informal, o que é justo levando-se em consideração o trinômio 

possibilidade x necessidade x proporcionalidade. Menos do que isso seria 

muito ínfimo, e mais do que isso comprometeria a sobrevivência do autor, 

aliado à necessária parcela contributiva da genitora, ressaltando que por 

ela ser detentora da guarda fática da menor, por evidente, a mesma 

dispende mensalmente valor bem superior ao ora fixado para a 

manutenção do bem estar da filha concedendo-lhe moradia adequada, 

alimentação, lazer, etc. Ora, a necessidade da requerida é presumida em 

razão de sua idade (10 anos de idade), sendo certo que tem despesas 

com alimentação, vestuário, saúde, lazer e outras próprias da idade. 

Assim, o percentual é o razoável e fica dessa forma decidido. Por 

decorrência, deverá pensionar o Autor à filha menor no patamar 

equivalente a 25 % dos seus rendimentos líquidos, enquanto empregado e 

de ½ (meio) salário mínimo, em caso de desemprego, por mês, até o dia 10 

de cada mês, mediante desconto em folha ou pagos diretamente à 

genitora. Registro que o patamar equivalente a 25 % dos rendimentos 

líquidos auferidos pelo requerido deve ser entendido tal como o salário 

bruto menos a contribuição do INSS, imposto de renda e contribuição 

sindical, incluídos o 13º salário, o pagamento de férias indenizadas e o 

respectivo adicional de 1/3 (um terço), não incidindo, porém, sobre verbas 

de caráter eventual, como o FGTS e a respectiva multa, as verbas 

rescisórias, horas extras e demais verbas indenizatórias, a exemplo das 

verbas recebidas de gratificação por ocasião da adesão em plano de 

demissão voluntária - PDV, 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 requerida informada no expediente de ID 3028540. A presente 

decisão permanecerá até a maioridade civil da menor ALICE, caso não 

alterada por ação revisional, só se perpetuando após tal termo acaso ela 

frequente curso médio, técnico ou superior, até o término dos estudos, 

fixada a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos. Assim, os alimentos, 

porque devidos, deverão ficar no patamar acima estabelecido, 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 por entender estar o patamar ora fixado em sintonia ao 

principio da proporcionalidade, resguardando-se eventual liberalidade por 

parte do genitor em custear plano de saúde e odontológico em prol da 

requerida. Ademais, a fixação de obrigação de custeio de parte das 

despesas extraordinárias da infante retrataria 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. Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido revisional de alimentos, para REDUZIR o valor da 

prestação alimentar devida pelo autor à parte requerida, ao montante 

correspondente a 25 % dos seus rendimentos líquidos, enquanto 

empregado e de ½ (meio) salário mínimo, em caso de desemprego, por 

mês, até o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha ou pagos 

diretamente à genitora. Antecipo a tutela para determinar seja expedido 

ofício para desconto da pensão ora fixada, consoante dados constantes 

do expediente de ID n. 3028540. Assim, oficie-se à empregadora do autor, 

para desconto da pensão alimentícia fixada nos termos desta sentença, 

mantendo-se o depósito na conta já informada ao empregador no aludido 

expediente. Custas recolhidas pelo Autor. Sem condenação em honorários 

ante a ausência de resistência ao pedido. Após o trânsito em julgado e 

nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério 

Público. P.I.C. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. S. D. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALMEIDA OAB - MT15568/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001031-90.2016.811.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizada por N. G. S. R. representado por sua genitora Sra. 

Cintia Roberta Santos de Lima em face de EDSON APARECIDO 

RODRIGUES GOMES, todos bem qualificados nos autos, buscando o 

adimplemento dos alimentos pretéritos. Pois bem, diante dos resultados 

obtidos nos precedentes expedientes realizados pelo Juízo e a par do 

pedido formulado pela parte exequente no ID 31195688, hei por bem 

deferir a penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado até que 

seja satisfeito o débito vindicado no presente feito. Destarte, importante 

registrar que com a entrada em vigor do novo código de ritos (Lei nº 

13.0105/2015), houve através do art. 833, §2º expressa disposição do 

legislador acerca da possibilidade de penhora dos “vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios” do executado em 

se tratando de “dívida de natureza alimentar”. A propósito, vejamos: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA 

INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO 

LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE 

COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 

833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como 

apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e 

remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os 

honorários advocatícios, assim como os honorários de outros 

profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies 

daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do 

salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação 

alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, 

contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar 

(CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de 

baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do 

arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo 

essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à 

vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. 

Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser 

determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, 

sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a 

renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 

10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do 

contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do 

devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente 

provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 

nº 1.732.297/DF, Ministro Relator RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado 

em 12/02/2019, DJe 22/03/2019). Desse modo, tenho como medida mais 

equânime ao caso concreto, e com corolário ao entendimento do STJ, 

autorizar a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

benefício líquido do executado, assegurando-se assim a satisfação do 

crédito ora vindicado nos autos. Por oportuno, oficie-se à empresa 

empregadora do devedor, a fim de que promova a penhora de 10% (dez 

por cento) dos vencimentos líquidos do mesmo e o respectivo depósito em 

favor do exequente, na conta bancária da genitora da exequente, 

diretamente em sua folha de benefício, até que haja a satisfação dos 

valores vindicados neste executio. Sem prejuízo, oficie-se à empresa 

empregadora do devedor, a fim de que promova o desconto mensal da 

verba alimentar vincenda (38,07% do salário mínimo nacional), diretamente 

em sua folha de pagamento do executado e o respectivo depósito em 

favor da parte exequente na conta bancária informada na exordial. 

Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta, consignando que o 

descumprimento desta determinação importará nas penas previstas no art. 

22 da Lei 5.478/68. Outrossim, oficie-se à Caixa Econômica Federal para 

que informe e bloqueie o saldo existente em conta FGTS/PIS em nome do 

executado, conforme o débito discutido no caso vertente, porquanto é 

perfeitamente “possível a penhora de conta vinculada do FGTS (e do 

PIS/PASEP) no caso de execução de alimentos, havendo, nesses casos, a 

mitigação do rol taxativo previsto no art. 20 da Lei 8.036/90, dada à 
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incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana” (STJ – 3ª T., AgRg no RMS 34708 / SP, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11/10/2011), cuja resposta deverá 

aportar nos processo.no prazo máximo de 15 dias. Oportunamente, 

encaminhe-se cópia do r. expediente ao endereço eletrônico 

ag3119@caixa.gov.br, em arquivo com extensão “pdf” e com tamanho 

máximo de 2MB, a fim de imprimir celeridade ao feito, sobretudo diante do 

permissivo constante do Ofício nº. 0497/2018/Agência Rondonópolis, 

apresentado em procedimento similar ao presente, junto a esta unidade 

judiciária. Com o aporte de resposta positiva, intime-se o devedor. Ultimada 

a diligência abra-se vista à Defensoria Pública para requerer o que de 

direito ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Na oportunidade, deverá apresentar cálculo 

atualizado do débito alimentar decotando-se as parcelas já pagas no 

curso do processo. Às providências. Rondonópolis/MT, 22 de abril de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008248-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

V. E. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte 

requerente ( Id.31441639 ) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, 

CPC). No mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1010490-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010490-14.2019.811.0003 Vistos etc., Malgrado tenha sido 

devidamente intimada via causídico acerca da certidão negativa aportada 

ao feito derradeiramente, observo que a parte exequente deixou de 

informar aos autos endereço atualizado da parte adversa. Desse modo, 

renove-se a intimação da exequente par que, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias, se digne em informar o atual endereço do executado, a fim 

de que possa perfectibilizar o contraditório, sob pena de extinção. No 

mesmo prazo e sob a mesma pena, deverá o exequente apresentar 

cálculo atualizado e pormenorizado do débito alimentar, decotando-se os 

valores já pagos no curso do processo. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 23 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010093-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. X. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. X. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010093-23.2017.8.11.0003 Vistos etc. A teor do pedido vertido no ID 

31295894, considerando que a adoção de outras medidas coercitivas 

previstas expressamente no código de ritos, as quais restaram 

insuficientes para coibir a inadimplência do devedor, prudente a efetivação 

de consulta pelo sistema INFOJUD para obter as duas últimas declarações 

de imposto de renda do executado (inclusive do ano corrente), período 

que entendo suficiente para dimensionar o patrimônio passível de ser 

alcançado eficazmente pela presente execução, notadamente a eventual 

existência de possíveis créditos e aplicações financeiras. Insta salientar, 

que o presente feito tramita sob segredo de justiça, assim, eventuais 

interesses que poderiam ser colocados em pauta pela quebra de sigilo 

fiscal permanecem guarnecidos. A par do resultado obtido nesta 

oportunidade, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresente manifestação apta ao regular andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Às providências. Rondonópolis/MT, 23 de abril de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 792774 Nr: 11440-79.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISADORA FARIA DE QUEIROZ BORGES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS BORGES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELA ENDERLE BANAK - 

OAB:, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 (...) Sendo assim, DESACOLHO a pretensão manifestada pelo executado 

às fls. 256/263, bem como indefiro o sobrestamento do feito, pelas razões 

suso aludidas.2. Outrossim, reportando-me ao cálculo apresentado, 

verifica-se que a exequente inseriu valores já reprovados pelo juízo, a 

tempo e modo.Conforme se denota dos autos, a cobrança da verba 

alimentar limita-se ao lapso temporal compreendido entre 10/12/2003 a 

10/12/2014, sendo ilegítima, portanto, qualquer pretensão estranha ao r. 

interstício.Além do mais, as despesas extraordinárias admitidas na 

presente cobrança perfazem tão somente o equivalente a R$ 567,45 

(quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), nos 

termos da sentença lançada feito de Código 818988, a qual concluiu pela 

inexigibilidade do montante excedente.Logo, deve a exequente retificar o 

cálculo da dívida, mantendo a persecução do crédito alusivo as despesas 

extraordinárias adstrita ao valor suprarreferido, bem como elidindo os 

períodos que suplantam a data de 10/12/2014, porquanto incabível a 

inclusão de prestações vincendas ao ajuizamento da demanda.Posto isso, 

intime-se a exequente para adotar as providências supra, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como elucidar qual o atual estágio do recurso atinente 

aos embargos à execução, instruindo-o com a documentação pertinente, 

assim como em qual efeito fora recebido pelo órgão ad quem, sob pena de 

restar prejudicado o exame da pretensão derradeira. 3. Dessarte, diante 

da necessidade de correção do cálculo objeto da dívida, postergo o 

exame dos demais pedidos coligidos pela exequente às fls. 243/244.4. No 

mais, preclusa a via recursal do presente decisum, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores bloqueados via BacenJud à fl. 242 em favor da 

exequente, nos moldes estampados à fl. 243, ante aos poderes 

específicos constantes do instrumento de procuração incluso à fl. 08, 

consoante disposição do art. 105, do CPC.Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013269-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. R. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: GABRIELLA PEREIRA RODRIGUES (d. n. 03/07/2012), menor, 

representada por sua genitora, CELIA PEREIRA SILVA, brasileira, solteira, 

garçonete, RG nº. 26798506 SSP/MT, CPF nº. 058.881.781-36. PARTE 

REQUERIDA GABRIEL VIEIRA RODRIGUES. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1013269-73.2018.8.11.0003- PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA GABRIEL VIEIRA RODRIGUES, brasileiro, demais 

informações ignoradas, vaqueiro, RG 2093256-1 SSP/MT, CPF 

043.910.251-08, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar referente aos 
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meses de Abril/2019 à Junho/2019, no valor de R$ 1.044,20 (um mil e 

quarenta e quatro reais e vinte centavos), sob pena de ser decretada sua 

prisão civil e protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos 

§1º, §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os alimentos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 1. Estando o 

executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do mesmo pela 

via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da 

data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005300-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. A. (AUTOR(A))

A. J. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. D. L. (REU)

 

Parte Autora: AYLA JHENIFFER SILVA LEÃO, menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora CLELIDA SILVA DE ALMEIDA, brasileira, 

solteira, estudante, RG 16562917 SSP-MT e CPF 732.961.391-68. PARTE 

REQUERIDA UESLEY PIRES DE LEÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1005300-70.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA UESLEY PIRES DE LEÃO, brasileiro, solteiro, RG nº 

25150812 e do CPF nº 050.028.571-32, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para 

querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que sejam fixados os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., CITE-SE 

o réu por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestar a 

presente ação, nos termos acima articulados. Às Providências. Eu, 

Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007057-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: ANA DE OLIVEIRA ALVES FLORÊNCIO, brasileira, 

divorciada, técnica de enfermagem, RG 51197395-0 SSP/MA e CPF 

783.084.533-68. Parte Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 1007057-65.2020.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO 

DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS, para, querendo, responder 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL, promovida pela parte autora. A Requerente contraiu 

matrimônio com o Sr. Francisco Rodrigues Florêncio, em 08/07/2003, 

optando àquela data por incluir o sobrenome do marido: “Florêncio”. 

Ocorre que as partes se divorciaram em data de 29/10/2019 e por falta de 

instrução a Requerente deixou de solicitar a exclusão do referido 

sobrenome. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que 

seja retificada a certidão de casamento da Autora, retirando-se o 

sobrenome Florêncio, voltando a usar o nome de solteira Ana de Oliveira 

Alves. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)Tratando-se de retificação de 

registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo 

de 20 (vinte) dias (...). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 23 de abril de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048077-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE COSTA AUGUSTO OAB - SP296044 (ADVOGADO(A))

ELIANA ALVES ALMEIDA OAB - MT16785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA LOPES PINTO PALHANO (REQUERIDO)

OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

JANAINA PALHANO LUGO (REQUERIDO)

TIAGO ALVES PALHANO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ DE SOUZA FREIRE (REQUERIDO)

KASSIANA CAPELEZZO (REQUERIDO)

PAULO ALVES PALHANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048077-53.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Paulo Alves Palhano e outros, todavia, 

não foi possível realizar integralmente o ato porque os requeridos Paulo e 

Kassiana não mais residem no endereço indicado na carta, conforme teor 

da certidão de id. 27147997. Diante disso, a parte autora requer a 

realização de pesquisas junto aos sistemas Bancejud e Renajud, 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. 29526317 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: 1017647-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HULGO MOURA MARTINS OAB - RO4042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA DANDOLINI PAVELEGINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017647-84.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026101-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR VIDA - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA OAB - PR18084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PRISMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VITOR HENRIQUE DE MIRANDA CORRENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1026101-87.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Vitor Henrique de Miranda Corrente e 

Prisma Comércio e Serviços Ltda., todavia, não foi possível realizar o ato 

porque os endereços indicados na carta estão incompletos, conforme teor 

das certidões de ids. 22534489 e 28122445. Diante disso, a parte autora 

requer seja oficiada à Companhia de Energia Elétrica do Estado do Mato 

Grosso (ENERGISA), 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 pesquisas via sistemas eletrônicos e requisições 

às concessionárias de serviços públicos podem ser realizadas pelo 

próprio juízo deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se ciência 

desta decisão e do requerimento constante do id. 30656109 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: 1034669-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MANOEL SANTANA (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA PIRES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034669-92.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Eliane Aparecida Pires Santana e 

Fernando Manoel Santana, todavia, não foi possível realizar o ato porque o 

endereço indicado na carta está incompleto, conforme teor da certidão de 

id. 30412822. Diante disso, a parte autora requer a realização de pesquisa 

junto aos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud, bem assim perante as 

Companhias de água e luz, 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 e 

requisições às concessionárias de serviços públicos podem ser 

realizadas pelo próprio juízo deprecante, nos autos da demanda. Assim, 

dê-se ciência desta decisão e do requerimento constante do id. 30939893 

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: 1051231-79.2019.8.11.0041

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:

HELENICE GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO PORT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051231-79.2019.811.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Marcos Antônio Port e Helenice Gomes 

de Almeida, todavia, não foi possível cumprir integralmente o ato porque o 

requerido Marcos não mais reside no endereço indicado na carta, 

conforme teor da certidão de id. 28739565. Diante disso, a parte autora 

requer a realização de pesquisa junto ao sistema Bacenjud, com o objetivo 

de localizar novo endereço para cumprimento da ordem deprecada. 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. 30745886 ao deprecante, acompanhado 

dos documentos necessários, solicitando que se pronuncie a respeito em 

20 (vinte) dias. No que se refere ao mandado de id. 28184364, vê-se que 

até esta data o Oficial de Justiça não comprovou que a diligência se 

aperfeiçoou. Portanto, oficie-se à Central de Mandados ordenando que o 

meirinho promova o cumprimento do referido mandado e sua devolução em 

05 (cinco) dias, sob pena da adoção das medidas disciplinares 

pertinentes. Uma vez cumprido o ato deprecado, devolva-se à origem, 

observando as formalidades necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044892-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA CARLA AVANCINI OAB - 020.781.581-00 (REPRESENTANTE)

LARYSSA SOPHIE CAMARA MARTINS MORENTE OAB - MS20636 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Certifico que apesar de devidamente 

lançada a intimação (id.28632195) no PJE, por falha de sistema não houve 

a correta publicação através do DJE/TJMT. Assim, impulsionando a 

presente carta precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) 

dias se manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28235799, 

nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de 

Cartas Precatórias

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014750-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014435-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS OLEGINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1014435-09.2019.8.11.0003 VISTO. EDICARLOS OLEGINI 

ofereceu Embargos à Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, requerendo a liberação imediata do valor de R$ 923,18, 

bloqueado na sua conta corrente perante o Banco do Brasil (Conta: 

16.263, Agência: 2970), ao argumento de que tal valor é proveniente de 
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salário (Id. 26082081). O Embargante apresentou extrato da conta sobre a 

qual recaiu o bloqueio judicial, referente ao mês de agosto de 2019, 

conforme determinado no Id. 26288130 (Id. 26510270). É o relatório. 

Decido. Anal isando os autos da execução f iscal nº 

1001633-47.2017.8.11.0003, verifica-se que foi bloqueada a quantia de R$ 

923,18 (novecentos e vinte e três reais e dezoito centavos), em 

15/08/2019, na conta bancária do executado EDICARLOS OLEGINI, ora 

embargante (Id. 22677350). O embargante sustenta que a mencionada 

quantia é impenhorável, uma vez que oriunda do seu salário de preparador 

físico pago pelo União Esporte Clube. Com efeito, o salário é impenhorável, 

conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis: “ Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o;”. Todavia, no caso em tela não ficou comprovado que a 

quantia bloqueada é proveniente do salário do embargante, como alegado. 

O extrato bancário acostado no Id. 26510270 aponta claramente que o 

valor atingido pelo bloqueado judicial (R$ 923,18) é oriundo de 

transferências realizadas por terceiros em favor do embargante. Diante 

disto, INDEFIRO o pedido de liberação do valor bloqueado na conta do 

embargante. Transfira o valor de R$ 923,18 (novecentos e vinte e três 

reais e dezoito centavos), bloqueado na conta do embargante, para conta 

única. DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao embargante, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Se no prazo legal, recebo os embargos, 

suspendendo a execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002583-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA GUIMARAES (EXECUTADO)

GUIMARAES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JORGE ANTONIO CHAGAS GUIMARAES (EXECUTADO)

DARLUCE BARCELOS FRANCO (EXECUTADO)

JAMIL SIMOES BARCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1002583-85.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: GUIMARAES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME, 

FERNANDO DE SOUZA GUIMARAES, JORGE ANTONIO CHAGAS 

GUIMARAES, DARLUCE BARCELOS FRANCO, JAMIL SIMOES BARCELOS 

VISTO. JAMIL SIMÕES BARCELOS ajuizou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em resumo, a ocorrência da 

prescrição, já que na época da constituição definitiva da dívida, ocorrida 

em 14/08/2014, já tinha transcorrido mais de cinco anos da ocorrência dos 

fatos geradores, os quais se deram em 2007. A executada também 

requereu o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança n.º 

510.047.924-4, da Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A, no importe de 

R$ 171,67 (cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) e na 

conta poupança n.º 60.487.925-3, da Agência 4425 do Banco Cooperativo 

do Brasil, no valor de R$ 56,72 (cinquenta seis reais e setenta e dois 

centavos) contas estas usadas para recebimento de seus de proventos. 

Manifestação da exequente pelo indeferimento dos pedidos da executada. 

É o relatório. Decido. PRESCRIÇÃO O pedido formulado na exceção de 

pré-executividade não merece vingar. Como a executada não efetuou 

qualquer pagamento parcial do débito tributário, aplica-se, quanto ao prazo 

decadencial, o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, a 

saber: “Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito 

tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. 

Logo, a contagem do prazo decadencial teve início no dia 1º de janeiro de 

2008, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado (Superior Tribunal de Justiça, 

Primeira Turma, REsp 160.738-97/SP, Relator o Exmo. Sr. Ministro José 

Delgado, j. 12.03.98, DJU 04.05.98, p. 113). Em consequência, o termo final 

do referido prazo decadencial correspondeu ao dia 31 de dezembro de 

2012. No caso, a constituição do crédito tributário ocorreu em 06 de 

setembro de 2012. A inscrição se deu em 14 de agosto de 2014. A 

execução foi proposta em 16 de setembro de 2015. O despacho inicial foi 

proferido em 20 de outubro de 2015, o que, nos termos do artigo 174, do 

Código Tributário Nacional, interrompeu o lapso prescricional, já que a 

dívida foi inscrita em 14 de agosto de 2014. Com efeito, não ocorreram a 

decadência e a prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo previsto 

no artigo 174, I do CTN. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. 

ART. 557, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ. 

EXECUTIVIDADE. SÚMULA/STJ NO. 393. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. 

CREDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AUTOLANÇAMETO. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. "A exceção de pré-executividade é admissível 

na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que 

não demandem dilação probatória". Súm. STJ no393. II. O exame da 

alegação de decadência e prescrição nas hipóteses de autolançamento 

não se cinge unicamente à verificação do transcurso do quinquênio entre 

as datas de entrega da DCTF pelo contribuinte e o ajuizamento do feito 

executivo. Carece de exame a fixação dos termos a quo relacionados ao 

fato gerador e ao lançamento e/ou ao lançamento e à homologação da 

autoridade fiscal, a fim de se identificar na linha do tempo o momento de 

constituição definitiva do crédito tributário para, somente a partir deste 

ponto, verificar os requisitos de exigibilidade do crédito tributário frente à 

prescrição. III. O conjunto probatório carreado pela agravante é 

insuficiente para se aferir, de plano, a extinção dos créditos tributários em 

cobrança. Seja pela decadência, seja prescrição. Demandando dilação 

p roba tó r ia .  lV .  Agravo  improv ido .  (TRF  3 ª  R . ;  A I 

0038080-33.2008.4.03.0000; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Alda Maria 

Basto Caminha Ansaldi; Julg. 29/03/2012; DEJF 30/05/2012; Pág. 487) 

PENHORA EM CONTA POUPANÇA Dispõe o artigo 833, inciso X, do Código 

de Processo Civil de 2015, ser absolutamente impenhorável: “a quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários-mínimos;”. Contudo, no caso em discussão, a executada apenas 

alegou e nada comprovou. Não foi juntado aos autos nenhum extrato das 

contas poupanças dela para constar tal bloqueio. Como se sabe, o ônus 

da prova quanto ao fato constitutivo do direito é daquele que invoca o 

benefício legal. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. SÚMULA 251/STJ. 

IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. (...) 2. Nos 

termos do art. 5º, da Lei 8.009, é imprescindível para a caracterização do 

bem de família, restar comprovado que se trata do único imóvel do casal 

para moradia permanente, elemento não demonstrado no feito. 3. 

Caracterizado o instituto da confusão, resta isento o Estado do pagamento 

das custas. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO 

ESTADO PROVIDO EM PARTE” (Apelação Cível Nº 70058687922, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego 

Canibal, Julgado em 11/06/2014). Desse modo, inexistindo demonstração 

de que o valor penhorado esteja sob o amparo do artigo 833, X do CPC, 

INDEFIRO o pedido e mantenho a constrição judicial, prosseguindo a 

execução nos seus regulares trâmites. REJEITO, ainda, a exceção de 

pré-executividade proposta nos autos. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intimem-se os executados para, querendo, no prazo de 30 dias, 

apresentarem embargos. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 30 de 

janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007024-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CAMPOS DE OLIVEIRA OAB - 061.112.671-08 (REPRESENTANTE)

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (LITISCONSORTE)

 

PROCESSO N. º 1007024-75.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

visando a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente 

de trabalho, cujo valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos 

autos do Recurso de Agravo Interno nº 1004626-97.2016.8.11.0003, 
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determinou que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência 

para processar e julgar as causas que tratam dos benefícios 

previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: 

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – 

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – 

TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Competem ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o 

julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Aplica-se a tese 

fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de 

Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas 

de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A simples 

presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a 

aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de 

causa relacionada a acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância 

válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há 

de ser desprovido (Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE 

eletrônico: 22/11/2019). A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 de dezembro 

de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005580-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROMASTER INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE DOETH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (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: 20200004820827 Número do Processo: 

1005580-41.2019.8.11.0003 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. 177.924.440-15 - 

JOSE DOETH 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 13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

79.970,03 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 367,18 

3 6 7 , 1 8  1 4 / 0 4 / 2 0 2 0  0 5 : 1 8  1 8 / 0 4 / 2 0 2 0  2 0 : 1 5 : 3 0  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000004620590 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 367,18 Não enviada - - 

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 

13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 79.970,03 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 55,07 55,07 14/04/2020 

04:48 18/04/2020 20:15:30 Transf. Valor ID:072020000004620604 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral 

Francisco Rogerio Barros 55,07 Não enviada - - BCO ESTADO RIO 

GRANDE DO SUL / 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 13/04/2020 17:12 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 79.970,03 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 13,32 13,32 14/04/2020 05:05 

18/04/2020 20:15:30 Transf .  Va lor  ID :072020000004621112 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral 

Francisco Rogerio Barros 13,32 Não enviada - - BANCO XP 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 13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 79.970,03 (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. - 13/04/2020 20:19 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 13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 
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79.970,03 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 13/04/2020 19:41 BCO 

COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 13/04/2020 17:12 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 79.970,03 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 14/04/2020 17:43 CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO 

/ Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de 

Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 13/04/2020 17:12 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 79.970,03 (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. - 14/04/2020 04:29 XP 

INVESTIMENTOS CCTVM 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 

13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 79.970,03 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 14/04/2020 17:39 Não Respostas Não 

há não-resposta para este réu/executado 36.896.199/0001-25 - 

MICROMASTER INFORMATICA 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 13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 79.970,03 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

3.440,88 3.440,88 14/04/2020 05:15 18/04/2020 20:15:30 Transf. Valor 

ID:072020000004621120 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 3.440,88 Não enviada - - 

CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 13/04/2020 17:12 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

79.970,03 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 14/04/2020 18:02 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

.x.x.x.x.x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder 

Judiciário EJUBY.ROGERIO segunda-feira, 13/04/2020 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: 20200004820827 

Data/Horário de protocolamento: 13/04/2020 17h12 Número do Processo: 

1005580-41.2019.8.11.0003 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 36.896.199/0001-25 : MICROMASTER INFORMATICA LTDA 

79.970,03 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ 

no momento da protocolização. 177.924.440-15 : JOSE DOETH 79.970,03 

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento 

da protocolização.

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012237-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a empresa embargante para comprovar o depósito 

judicial do valor de R$ 13.825,00 (treze mil, oitocentos e vinte e cinco 

reais), referente aos honorários periciais (50%), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000222-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DO ROSARIO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o requerido para pagar os honorários periciais, através 

de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA 

DE BLOQUEIO. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000412-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HENRIQUE BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

petição de Id. 31424980, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008721-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE 

BENS LTDA (EXECUTADO)

ANDRE CARAMORI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA OAB - MT11354-O 

(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 
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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: 20200004858687 Número do Processo: 

1008721-68.2019.8.11.0003 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. 003.433.499-81 - 

ANDRE CARAMORI 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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

322.279,96 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 10,00 

1 0 , 0 0  1 5 / 0 4 / 2 0 2 0  1 9 : 3 9  1 8 / 0 4 / 2 0 2 0  2 0 : 3 3 : 2 0  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000004621155 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 10,00 Não enviada - - BCO 

BVA / 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 16:35 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (99) A instituição destinatária da 

ordem está em intervenção ou em liquidação extrajudicial, ou não está em 

atividade. 0,00 17/04/2020 05:10 BANCO XP 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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

322.279,96 (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. - 15/04/2020 20:16 BCO COOPERATIVO SICREDI / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 15/04/2020 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 322.279,96 (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 03:07 BCO SANTANDER / 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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

322.279,96 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 16/04/2020 04:41 

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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 16/04/2020 03:58 CCLA UNIÃO E 

NEGÓCIOS - SICOO / 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 16:35 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (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 04:17 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 16:35 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 16/04/2020 20:31 XP INVESTIMENTOS CCTVM 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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 322.279,96 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 16/04/2020 

17:40 Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

02.561.604/0001-32 - CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 

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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 15/04/2020 19:39 BCO SANTANDER / 

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 16:35 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 322.279,96 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

16/04/2020 04:41 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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

322.279,96 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 16/04/2020 20:31 

Não Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

06.906.774/0001-62 - CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRACAO DE BENS 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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 322.279,96 (25) Cumprida totalmente ou parcialmente. Bloqueio 

efetuado em ativo escriturado ou por instituição sem comando para venda. 

263,80 263,80 15/04/2020 19:39 18/04/2020 20:33:20 Transf. Valor 

ID:072020000004621163 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 263,80 Não enviada - - BCO 

COOPERATIVO SICREDI / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 15/04/2020 16:35 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (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 03:14 

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 16:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 16/04/2020 03:58 CCLA UNIÃO E 

NEGÓCIOS - SICOO / 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 16:35 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (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 04:17 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 16:35 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 322.279,96 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 16/04/2020 20:31 Não Respostas Não há não-resposta 

para este réu/executado .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO quarta-feira, 15/04/2020 
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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: 20200004858687 

Data/Horário de protocolamento: 15/04/2020 16h35 Número do Processo: 

1008721-68.2019.8.11.0003 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 02.561.604/0001-32 : CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELI 322.279,96 Instituições financeiras com relacionamentos com o 

CPF/CNPJ no momento da protocolização. 06.906.774/0001-62 : CARZAN 

PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 

322.279,96 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ 

no momento da protocolização. 003.433.499-81 : ANDRE CARAMORI 

322.279,96 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ 

no momento da protocolização.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012237-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

VISTO. Intime-se a empresa embargante para comprovar o depósito 

judicial do valor de R$ 13.825,00 (treze mil, oitocentos e vinte e cinco 

reais), referente aos honorários periciais (50%), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008995-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DE SOUZA OAB - MT5681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINO CANDIDO DA PAIXAO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008995-32.2019.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE SAO JOSE DO 

POVO REU: ANTONINO CANDIDO DA PAIXAO VISTO Intime-se a parte 

autora para manifestar nos autos, em 15 dias. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 700286 Nr: 8257-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS, DENILTON PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, acolho parcialmente o pedido formulado na 

expeção de pré-executividade apresentada pela empresa COMERCIAL 

CONTABILISTA LTDA reconheço somente a ocorrência da prescrição da 

infração 2.13.2, referente ao período de 01/2004 a 10/2006.Quanto aos 

honorários sucumbenciais, considerando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o 

enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional 

do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa). 

(...)Assim, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do 

executado, que fixo em R$ 3.000,00 (quinhentos reais), considerando o 

pouco tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços 

(não havendo necessidade de deslocamento), que o Procurador trouxe 

boa fundamentação e bom direito em sua única peça processual e por não 

haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do 

Código de Processo Civil.Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, em 

30 (trinta) dias, apresentar novo demonstrativo do débito, excluindo os 

fatos geradores declarados prescritos, sob pena de extinção da 

execução, por abandono. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003977-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SIQUEIRA ALVES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Nesta data, foi realizado o cadastro e o cálculo de atualização dos 

valores devidos ao exequente pelo Sistema de Requisição de Pagamentos 

– SRP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo 

demonstrativo acompanha esta decisão, nos termos do artigo 3º do 

Provimento n.º 20/2020-CM, de 1°de abril de 2020 Esta decisão, 

acompanhada do cálculo atualizado juntado neste feito, vale como OFÍCIO 

REQUISITÓRIO, nos termos do artigo 6º do referido provimento. O ente 

público fica INTIMADO para quitar a requisição de pequeno valor - RPV no 

prazo de 02 (dois) meses, conforme art. 535, § 3°, II, do Código de 

Processo Civil, ou 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, I, da Lei n. 

12.153/2009, conforme o caso (art. 7º do Provimento 20/2020-CM). O 

executado também fica ciente de que deverá pagar o valor bruto 

constante neste ofício requisitório de pequeno valor, com o uso de guia de 

depósito na conta judicial vinculada ao processo, emitida no endereço 

e l e t r ô n i c o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondjtjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, sob 

pena de sequestro do respectivo valor. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006622-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MASSAO SHIMOE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Nesta data, foi realizado o cadastro e o cálculo de atualização dos 

valores devidos ao exequente pelo Sistema de Requisição de Pagamentos 

– SRP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo 

demonstrativo acompanha esta decisão, nos termos do artigo 3º do 

Provimento n.º 20/2020-CM, de 1°de abril de 2020 Esta decisão, 

acompanhada do cálculo atualizado juntado neste feito, vale como OFÍCIO 

REQUISITÓRIO, nos termos do artigo 6º do referido provimento. O ente 
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público fica INTIMADO para quitar a requisição de pequeno valor - RPV no 

prazo de 02 (dois) meses, conforme art. 535, § 3°, II, do Código de 

Processo Civil, ou 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, I, da Lei n. 

12.153/2009, conforme o caso (art. 7º do Provimento 20/2020-CM). O 

executado também fica ciente de que deverá pagar o valor bruto 

constante neste ofício requisitório de pequeno valor, com o uso de guia de 

depósito na conta judicial vinculada ao processo, emitida no endereço 

e l e t r ô n i c o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondjtjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, sob 

pena de sequestro do respectivo valor. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003236-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETRIUS AUGUSTO PORTELA DA SILVA (EXECUTADO)

PIZZARIA ITINERANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLO SANDER PORTELA DA SILVA (EXECUTADO)

RICHARD PORTELA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT25637/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Quitadas as custas, cancele-se 

a penhora de bens realizada nos autos. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se. P. R. I. C. 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: 1006675-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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. 1006675-72.2020.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 55.811,63 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, 

Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: LOURIVALDO XAVIER DOS SANTOS Endereço: RUA ANA 

JOANA DOS SANTOS, 613, JARDIM RESIDENCIAL CARLOS BEZERRA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78717-450 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RUA ARNALDO 

ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO dos 

advogados do Autor, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, OAB/MT 25181/O, 

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 21661/O, DAYANE 

FARIA MENDES, OAB/MT 25486/O e, JULIO ALMEIDA DE SOUZA, OAB/MT 

0011716A, para, tomarem ciência da r. decisão que julgou a incompetência 

deste juízo para processar e julgar a presente ação (ID 31465597), bem 

como, para que, desejando que a presente decisão desde logo produza 

seus efeitos, manifestar nos autos pela desistência do prazo recursal. 

DECISÃO: "Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de 

benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não 

ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências."

Varas Criminais

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 681312 Nr: 12800-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT

 Intimação do Advogado Doutor ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT, para apresentar as razões no prazo legal.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696435 Nr: 8793-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACY ALVES DOS SANTOS, LAURINDA 

CORREIA, HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT, DEFENSOR - OAB:, GETULIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA 

- OAB:23263/O-MT, YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - 

OAB:22287/O

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700370 Nr: 11669-11.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GABRIEL PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE JANDER DIAS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:26005/O

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700695 Nr: 11932-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, 

WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, 

ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DA SILVA, JOAO 

BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:SSP/MG 9556

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701991 Nr: 12843-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, GEAN 

GUILHERME DA COSTA GASPARETO - OAB:24.589/MT

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702501 Nr: 148-35.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702503 Nr: 150-05.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DORNELLES 

SALES - OAB:25782/O

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702795 Nr: 410-82.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702818 Nr: 429-88.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Certifico que, nos termos da Portaria n.º 001/2020, veiculada no DJE n.º 

10719/2020 de 23 de abril de 2020, a audiência designada neste feito será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 89 de 237



realizada via videoconferência, através do aplicativo “Lifesize”

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012406-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ELY JORGE DE SOUZA (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 616,23, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 202,83 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002803-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA DOS REIS (REU)

 

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 3.262,94, sendo que o valor de R$ 1.631,47 refere-se as 

custas e o valor de R$ 1.631,47 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011222-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de autor (a), para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se as 

custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser 

expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE FLORENCIO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002058-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON RODRIGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA NOBRES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANILDO DE SOUZA NOBRES OAB - MT23699/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIRES DA SILVA (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001141-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SOUZA CALONGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

IVONETE GIACHINI OAB - MT22555/O (ADVOGADO(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLACIMERI DALMORO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003941-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007052-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA BRAZAO GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEIXOTO DUARTE OAB - MT11432/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013775-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE APARECIDA OSORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010615-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUZZIO ' S CERAMICA ARTISTICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALBUQUERQUE FILHO E LEITE DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013556-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$576,44, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$163,44, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011800-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAGOLI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADALBERTO CELSO MALAGOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$3.248,28, sendo que o valor de 

R$1.624,14 , refere-se as custas e o valor de R$1.624,14, refere-se a 

taxa judiciária, sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou 

dívida ativa em seu nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX CONCEICAO SILVA OAB - PA010956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$829,44, sendo que o valor de R$414,72 

, refere-se as custas e o valor de R$414,72, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA MAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$584,68, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor R$171,28, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003417-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011303-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007208-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$621,25, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$207,85, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005116-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-05.2016.8.11.0015

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:

VALDECIR GAYARDO (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005080-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - MT26311-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$620,09, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$620,09, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT16254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ANDRADE GALVAO (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005777-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005932-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRANCISCO PACITO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CORREA (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)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$629,88, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$216,48, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011987-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$623,85, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$210,45, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004754-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA NOGUEIRA SALES (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-10.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEUSA HELENA GOMES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GO MUSIC FESTIVAL E PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES OAB - RJ136270 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ DA SILVA FILHO OAB - RJ169984 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY REZENDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005280-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE VOGT DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002272-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLÓRIA CONSTANZA SALAZAR MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS VINHOLI (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004802-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA JOAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Reclamante, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 

, refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, 

sob pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/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.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015440-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADELSON BARROS SILVA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009579-97.2018.8.11.0015

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:

BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA (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 Citação, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001454-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE NASCIMENTO DA SILVA (REU)

A. M. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1001454-72.2020.8.11.0015; 

Valor causa: R$ 61.465,53; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[Pagamento em Consignação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a contestação ID n. 31288337 é tempestiva, assim intime-se a parte 

autora para, no prazo legal, querendo, apresente impugnação. SINOP, 23 

de abril de 2020 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013043-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIRSO JOSE PEREIRA (REU)

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REU)

EDEN MACHADO DE VARGAS (REU)

WEP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (REU)

 

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 Citação, 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 
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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: 1004505-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO LOCATELLI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUECIA VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Intimação do Perito nomeado 

pelo Juízo conforme decisão de ID 31436248 , devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002237-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DE SOUZA FRAGA (EXECUTADO)

ANDERSON FRAGA (EXECUTADO)

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

 

Intime-se o advogado do executado para que manifestar acerca da 

constrição realizada pelo sistema bacenjud ID 30980425 , no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015039-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES FAGANELLO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015039-31.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS REU: ALCIDES FAGANELLO JUNIOR 

Vistos em correição. Trata-se de ação de execução de honorários 

advocatícios sucumbenciais distribuída à esta vara, quando na verdade 

deveria ser distribuída em dependência à ação monitória, convertida em 

execução de título judicial, em trâmite na 2° Vara Cível desta Comarca, sob 

nº 1002270-59.2017.811.0015, conforme a própria parte informou no 

cabeçalho da inicial. Apesar de possível a sua distribuição em autos 

apartados, ambos devem tramitar lado a lado, haja vista o título exequendo 

ter se originado naquele juízo, o que o torna responsável pela demanda. 

Em razão disso, o declínio de competência é medida de rigor. Convém 

ressaltar, quando a execução dos honorários advocatícios for promovida 

por advogado substabelecido é necessário a intervenção do procurador 

substabelecente, nos termos do art. 26 do Estatuto da OAB. Sendo assim, 

e em face de todo o exposto, declino da competência para o 

processamento e julgamento da presente ação em prol da 2º Vara Cível 

desta Comarca, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem demora, 

com a remessa devida, feitas as anotações e baixas necessárias. 

Intime-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: 1012227-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO EIJI FUKAYA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA ALVES COUTO TONDATI OAB - SP92875 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012227-84.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VALE 

GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A EXECUTADO: 

FERNANDO EIJI FUKAYA Vistos em correição. Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, conforme disposto no art. 110 do CPC. Pelo documento 

apresentado em Id. 18371231, não é possível saber se a pessoa de 

Ivanilda Garcia Fukaya é ou não inventariante do espólio da parte 

demandada. O documento sobredito é apenas uma procuração, que em 

nada comprova ser ela habilitada para sucessão processual. Nesse 

passo, determino a intimação da parte credora para, em 05 dias, juntar o 

documento pertinente, a comprovar a qualidade de inventariante de 

Ivanilda Garcia Fukaya. Após, volte-me os autos conclusos para a 

sucessão processual e demais deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 23 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EDILSON TEIXEIRA DA 

SILVA Vistos em correição. Conforme já adiantado em decisão anterior (Id. 

24896430), não há que se falar em citação do executado, uma vez que o 

comparecimento espontâneo para formalização de acordo entabulado 

supre a sua necessidade, sendo que os demais atos posteriores se 

tratam apenas de mera intimação. Dessa forma, de ver que a 

correspondência e o mandado expedido, foram remetidos para o endereço 

em que a parte foi citada, a retornar a primeira com informação de que o 

número não existe, e, o segundo, com certidão negativa do oficial de 

justiça informando que o réu não é mais proprietário daquele imóvel, 

deve-se presumir valida a sua intimação. Dicção do parágrafo único, do 

art. 274, do CPC. Além do mais, é responsabilidade da parte informar a 

alteração de endereço, de acordo com o princípio da boa-fé e cooperação 

das partes, insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC. Diante disso, pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Edilson Teixeira 

da Silva, inscrita no CPF n.º 447.981.721-20; até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 59.142,88 (cinquenta e nove mil, 

cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha 

atualizada do débito de Id. 24988451. 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, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso 

a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, 

§§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003057-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES FONTENELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA DE MATOS OAB - GO33467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REBELLATTO ADORNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003057-83.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO 

RODRIGUES FONTENELLE REQUERIDO: ANDREA REBELLATTO ADORNO 

Vistos em correição. Chamo o feito à ordem para revogar a decisão 

proferida no Id. 31431760, eis que não foi recolhido o preparo da 

respectiva carta precatória. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

efetuar o preparo das custas processuais e taxas judiciárias ou, caso já 

tenha efetuado, comprovar o recolhimento no prazo de 15 dias. Se 

preparadas, conclusos. Se não preparadas, determino a devolução do 

presente missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, 

consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de 

abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000247-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE POSSAMAI OAB - PR21631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000247-38.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA 

SINOP S/A Vistos em correição. O requerimento para depósito em cartório 

de documentos cuja digitalização se torna inviável devido ao seu extenso 

volume se mostra impertinente, haja vista a discriminação dos cálculos por 

mês e ano de cada uma das obrigações devidas pela parte contrária, 

mencionados pelos documentos de Id. 28096624, não configurarem 

documentos inviáveis de serem digitalizados. Pelo contrário, as planilhas 

de cálculos, apesar de individuais, são documentos comuns. O fato de 

serem vários documentos discriminando detalhadamente a dívida da parte 

devedora, não significa que o documento é inviável de ser digitalizado. 

Entende-se por documento extenso aqueles cuja suas características não 

o permite ser comprimido, digitalizado ou ainda convertido. Dessa forma, 

dispõe a RN285, inserta no manual do PJe do advogado, que “o usuário 

poderá adicionar arquivos desde que suas extensões estejam dentro das 

possíveis configuradas na aplicação PJe e que obedeça ao tamanho 

máximo configurado no PJe.”. Além disso, informa também, que “a cada 

inserção de arquivo, 40 arquivos podem ser adicionados de uma só vez. 

Depois de atingido o limite de 40, um novo acionamento do botão de 

inserção relacionado deve ser realizado para serem adicionados mais 

arquivos. Essa regra é válida a partir da versão 1.6.0. ” Diante disso, 

indefiro o pedido de depósito de documentos na secretária/cartório deste 

juízo, já que não constatada a inviabilidade destes serem digitalizados. 

Determino que a parte requerente emende a inicial no prazo de 15 dias, 

nos termos do arts. 320 e 321, do CPC, devendo tais documentos serem 

digitalizados e juntados aos autos virtuais o quanto antes, sob pena de 

não contar como documento essencial da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 23 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EDILSON TEIXEIRA DA 

SILVA Vistos em correição. Conforme já adiantado em decisão anterior (Id. 

24896430), não há que se falar em citação do executado, uma vez que o 

comparecimento espontâneo para formalização de acordo entabulado 

supre a sua necessidade, sendo que os demais atos posteriores se 

tratam apenas de mera intimação. Dessa forma, de ver que a 

correspondência e o mandado expedido, foram remetidos para o endereço 

em que a parte foi citada, a retornar a primeira com informação de que o 

número não existe, e, o segundo, com certidão negativa do oficial de 

justiça informando que o réu não é mais proprietário daquele imóvel, 

deve-se presumir valida a sua intimação. Dicção do parágrafo único, do 

art. 274, do CPC. Além do mais, é responsabilidade da parte informar a 

alteração de endereço, de acordo com o princípio da boa-fé e cooperação 

das partes, insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC. Diante disso, pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Edilson Teixeira 

da Silva, inscrita no CPF n.º 447.981.721-20; até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 59.142,88 (cinquenta e nove mil, 

cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha 

atualizada do débito de Id. 24988451. 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, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso 

a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, 

§§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000119-57.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EDILSON TEIXEIRA DA 

SILVA Vistos em correição. Conforme já adiantado em decisão anterior (Id. 

24896430), não há que se falar em citação do executado, uma vez que o 

comparecimento espontâneo para formalização de acordo entabulado 

supre a sua necessidade, sendo que os demais atos posteriores se 

tratam apenas de mera intimação. Dessa forma, de ver que a 

correspondência e o mandado expedido, foram remetidos para o endereço 

em que a parte foi citada, a retornar a primeira com informação de que o 

número não existe, e, o segundo, com certidão negativa do oficial de 

justiça informando que o réu não é mais proprietário daquele imóvel, 

deve-se presumir valida a sua intimação. Dicção do parágrafo único, do 

art. 274, do CPC. Além do mais, é responsabilidade da parte informar a 

alteração de endereço, de acordo com o princípio da boa-fé e cooperação 

das partes, insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC. Diante disso, pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Edilson Teixeira 

da Silva, inscrita no CPF n.º 447.981.721-20; até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 59.142,88 (cinquenta e nove mil, 

cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha 

atualizada do débito de Id. 24988451. 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, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso 

a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, 

§§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 
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ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000119-57.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: EDILSON TEIXEIRA DA 

SILVA Vistos em correição. Conforme já adiantado em decisão anterior (Id. 

24896430), não há que se falar em citação do executado, uma vez que o 

comparecimento espontâneo para formalização de acordo entabulado 

supre a sua necessidade, sendo que os demais atos posteriores se 

tratam apenas de mera intimação. Dessa forma, de ver que a 

correspondência e o mandado expedido, foram remetidos para o endereço 

em que a parte foi citada, a retornar a primeira com informação de que o 

número não existe, e, o segundo, com certidão negativa do oficial de 

justiça informando que o réu não é mais proprietário daquele imóvel, 

deve-se presumir valida a sua intimação. Dicção do parágrafo único, do 

art. 274, do CPC. Além do mais, é responsabilidade da parte informar a 

alteração de endereço, de acordo com o princípio da boa-fé e cooperação 

das partes, insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC. Diante disso, pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Edilson Teixeira 

da Silva, inscrita no CPF n.º 447.981.721-20; até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 59.142,88 (cinquenta e nove mil, 

cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha 

atualizada do débito de Id. 24988451. 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, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso 

a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, 

§§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004574-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004574-26.2020.8.11.0015. AUTOR(A): IRINEU 

MARTINS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. De ver 

que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que 

se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca. Assim, não sendo este o juízo 

competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é 

uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 23 

de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011509-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONZAGA DA COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

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))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011509-19.2019.8.11.0015. AUTOR(A): WILLIAN 

GONZAGA DA COSTA OLIVEIRA REU: UNIMED DE SANTOS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos em correição. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer, aviada por Willian Gonzaga da 

Costa Oliveira em face de Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho 

Médico e Unimed Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, 

todos qualificados. A parte autora, em audiência de conciliação, informou 

não possuir mais interesse no prosseguimento do feito e pugnou pela 

desistência da ação com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, com a 
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concordância das demandadas, conforme anunciado no termo de 

audiência de Num. 30347990. É o relatório. Julgo. A desistência da causa 

é uma prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, 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. As requeridas foram devidamente citadas, porém, não 

apresentaram contestação, eis que em audiência de conciliação a parte 

demandante desistiu do prosseguimento da ação, com a anuência de 

ambas. Assim, a desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Revogo a concessão de tutela de urgência. 

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Todavia, essa condenação fica suspensa por até 05 anos, quando 

restará prescrita ao final, se a parte contrária não demonstrar nesse 

ínterim que a condição econômico-financeira da parte sucumbente tenha 

superado a hipossuficiência por enquanto reconhecida, nos termos do art. 

98, § 3º, do mesmo Diploma Processual. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de contenciosidade. 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, 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011909-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINEZ MANI (INVENTARIANTE)

ILTON MANI (ESPÓLIO)

ANA CARLA RODRIGUES JOAQUIM MARCOMINI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.L. AGROCOMERCIAL LTDA (REU)

ERNANE FABIO KLEIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011909-33.2019.8.11.0015. ESPÓLIO: ILTON MANI 

INVENTARIANTE: ANA CARLA RODRIGUES JOAQUIM MARCOMINI, 

GUSTAVO MARTINEZ MANI REU: K.L. AGROCOMERCIAL LTDA, ERNANE 

FABIO KLEIN Vistos em correição. Ação de cobrança, aviada por Espólio 

de Ilton Mani em face de K.L. Agrocomercial Ltda. e Ernani Fábio Klein, 

todos qualificados. A parte credora, devidamente representada por seu 

espólio, após, informou em petição de Num. 29473863 não possuir mais 

interesse no prosseguimento do feito e pugnou pela desistência da ação 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC, com a concordância da parte 

devedora. Ficou ainda estabelecido que cada parte arcará com os 

honorários de seus patronos e as custas judiciais e despesas 

processuais ficarão ao encargo da parte credora. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, 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. A parte devedora foi 

devidamente citada e apresentou sua contestação no Num. 28416255, 

tendo o credor impugnado, conforme petição de Num. 29297167. Em 

seguida, na petição de Num. 29473863, a parte credora pleiteou a 

desistência da ação, com a anuência da requerida. Assim, a desistência 

da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos 

efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: 

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, 

desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua 

admissão e homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte 

credora a pagar custas e despesas processuais. Todavia, essa 

condenação fica suspensa por até 05 anos, quando restará prescrita ao 

final, se a parte contrária não demonstrar nesse ínterim que a condição 

econômico-financeira da parte sucumbente tenha superado a 

hipossuficiência por enquanto reconhecida, nos termos do art. 98, § 3º, do 

mesmo Diploma Processual. Honorários advocatícios, cada parte arcará 

com o de seus respectivos patronos, conforme consignado no pedido de 

Num. 29473863. 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 

ao 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

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1010816-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO OAB - SP309650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010816-35.2019.8.11.0015. AUTOR(A): INSTITUTO 

SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA REU: DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

DE SORRISO LTDA - EPP Vistos em correição. Ação de imissão de posse 

com pedido de tutela de urgência, aviada por Instituto Social Saúde 

Resgate à Vida em face de DIS – Diagnóstico por Imagem Sorriso, ambos 

qualificados. Antes mesmo de ser recebida a inicial, a parte autora 

informou que a requerida retirou os equipamentos deixado no espaço 

público, liberando-o para a utilização e instalação dos novos 

equipamentos, a requerer a extinção do processo sem julgamento de 

mérito (Num. 22722263). É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, 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. No caso, nem chegou a ser integrada a lide. Assim, a 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 
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VIII, do CPC. Condeno a parte credora a pagar custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios ante a inexistência de 

litigiosidade. 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, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010533-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JOSE DISTEFANO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ OAB - MT0014276A 

(ADVOGADO(A))

GRACIELA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT21543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BONATTO ZONTA (EXECUTADO)

EUSEBIO ZONTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010533-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: EMERSON 

JOSE DISTEFANO RIBEIRO EXECUTADO: EUSEBIO ZONTA, ADRIANA 

BONATTO ZONTA Vistos em correição. Ação de execução de título 

extrajudicial, tendo como parte credora Emerson José Distefano Ribeiro e 

como parte devedora Eusébio Zonta e Adriana Bonatto Zonta, todos 

qualificados. Travado acordo em audiência de conciliação - requerida 

pelas partes - com sua consequente homologação, a suspender o feito 

até findar o prazo estabelecido entre as partes, conforme decisão de 

Num. 28662444. Decorrido o prazo de suspensão, noticiou a parte 

executada em petição de Num. 29492985 o cumprimento integral do 

acordo firmado entre as partes, conforme extrato de TED efetivada na 

conta bancária da parte credora, nos termos do acordo, a requerer a sua 

extinção. Relatados e examinados. Decido. Após transcorrer o prazo de 

suspensão do feito, informou a parte executada a quitação integral do 

débito, a requerer a extinção do processo com o consequente 

arquivamento e as baixas necessárias. Não há constrições ou restrições, 

nem liberações ou diligências outras a serem promovidas por este juízo. 

Sem pendências. Logo, estando o acordo cumprido, impositiva a extinção 

da execução, pois exaurido o seu mérito. Isto posto, satisfeita a 

obrigação, julgo-a extinta, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925 do 

Código de Processo Civil. Custas processuais, despesas judiciais e 

honorários advocatícios nos termos estabelecidos do acordo. 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, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 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: 1000077-66.2020.8.11.0015

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:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000077-66.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO Vistos etc. 

Ação de Busca e apreensão, tendo como parte autora Banco J. Safra S.A 

e como parte requerida André Carlos de Oliveira Filho, ambos qualificados. 

Entre um ato e outro, as partes em petição de Num. 30203936, informaram 

acordo entabulado, requerendo sua homologação e a consequente 

extinção da ação, renunciando expressamente ao prazo recursal. 

Requereram ainda a retirada de eventuais restrições que pesem sobre o 

veículo. 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”. Noutro viés, o pleito de baixa de restrição no 

prontuário de veículo no DETRAN é vazio, sem reflexo algum nos autos 

virtuais. Pedidos padrões - copiar/colar - que deixam entrever trabalho 

desleixado, sem manuseio dos autos, descaso a ser evitado pela parte, 

para não tumultuar e nem margear litigância de má-fé, tendo em vista o 

dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas 

de fundamento; não produzir provas e não praticar atos inúteis ou 

desnecessários à declaração ou à defesa do direito”, dentre outras 

hipóteses do art. 77 do Código de Processo Civil. Nenhuma restrição foi 

lançada por este juízo. Assim, não há constrições ou restrições, nem 

liberações ou diligências outras a serem promovidas. Sem pendências. Se 

a parte fez alguma, compete a ela própria baixar, sem a necessidade do 

crivo judicial para tanto. 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. Nada mencionado a respeito das custas e as despesas processuais 

em si, razão pela qual condeno as partes a pagá-las, pro rata, nos termos 

do art. 90, § 2°, do CPC. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida não constitui patrono, sendo o acordo firmado de próprio punho, 

tudo conforme acordado entre as partes. Indefiro o pleito de baixa de 

restrição no prontuário de veículos via sistema RENAJUD, posto que 

insubsistente nesta senda judicial. 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 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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001096-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARA CRISTYNA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS PRUDENCIO OAB - DF53307 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001096-10.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Tendo em vista a manifestação apresentada pela requerente em ID 

31416515, resta prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 

1.1. Outrossim, ante a procuração apresentada pela requerida com 

poderes específicos para recebimento de citação (ID 30453243), dou-a 

por citada, nos termos do artigo 239, §1º e 242, ambos do CPC. 2. 

Destarte, 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. 2.1. Por conseguinte, intime-se a 

requerida, por meio de seu advogado, para que compareça a audiência de 

tentativa de conciliação, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

referida audiência, 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. Fica consignado, desde já, 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. 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: 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)

 

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 1. da decisão (id 31430894).

Intimação 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)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados 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: 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)

 

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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão (id 31314628).

Intimação 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)

 

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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão (id 31295714).

Intimação 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)

 

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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão ( id 31293283).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004392-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO MARTINS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT28194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004392-40.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): HERMINIO 

MARTINS VIANA POLO PASSIVO:REU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Certifico que, em cumprimento a determinação id. 31253505, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 06 de abril de 2021 as 17 

horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º do CPC. Sinop, 2 de abril de 2020 Luzimeiry 

Tomaz Nazário - Gestora Judiciária - mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004708-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT27498/O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE OLIVEIRA CARLOS OAB - MT27510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004708-53.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi endereçada ao Juizado 

Especial desta Comarca. 2. Destarte, determino a imediata redistribuição 

do feito para a Vara Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 

observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001155-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DO CARMO DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1001155-95.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EMBARGANTE: 

HELIO DO CARMO DA SILVA POLO PASSIVO:EMBARGADO: SET 

IMOBILIARIA LTDA CERTIDÃO Certifico que o presente embargos foi 

oposto tempestivamente. Certifico ainda conforme autorizado pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) da embargada a atender os itens 4 e 5 da decisão id. 

30603117, no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 23 de abril de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013951-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIGNY DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o 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, conforme petição 

(ID.31464100).

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012971-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEMPRE SEMENTES EIRELI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNADO)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012971-11.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Preliminarmente, determino a intimação da parte autora, por 

meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena 

de indeferimento (art. 321, CPC), emendar a inicial, a fim de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas judiciais para a distribuição da presente 

impugnação, devendo vincular a guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Sem 

prejuízo do item acima, determino que a Secretaria da Vara promova a 

associação do presente feito aos autos da Recuperação Judicial sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, bem como o cadastro do(s) advogado(a,s) 

da(s) recuperanda(s) e do(a) Administrador(a) Judicial. 3. Cumprida a 

determinação contida no item “1”, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013074-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNADO)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNADO)

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013074-18.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Determino que a Secretaria da Vara promova a associação do presente 

f e i t o  aos  au tos  da  Recupe ração  J u d i c i a l  s o b  n . 

1011782-32.2018.8.11.0015, bem como o cadastro do(s) advogado(a,s) 

da(s) recuperanda(s) e do(a) Administrador(a) Judicial. 2. Em seguida, 

intime-se a(s) recuperanda(s), por meio de seus advogados, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Decorrido o prazo, intime-se 

o(a) Administrador(a) Judicial para se pronunciar em igual prazo, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único, da LRF. 4. Após, 

vistas ao Ministério Público. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001809-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERTOTI PEREIRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTILIO RIBEIRO NETO OAB - MT13332/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELENE APARECIDA DE BRITO OAB - MT20270/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade de Embargos à Execução Processo: 

1001809-82.2020.8.11.0015; Valor causa: R$ 42.889,56; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que 

os Embargos à Execução foram opostos tempestivamente uma vez que, 

foram juntados aos autos de execução em 21/09/2018 sob id. 15493137. 

Certifico ainda que INTIMO o embargado a manifestar-se nos termos do 

item 5 da determinação id. 30608913 no prazo de quinze dias. SINOP, 23 

de abril de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013188-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNADO)

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013188-54.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, determino a intimação da parte autora, por meio de seus 

advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 
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comprovante de recolhimento das custas judiciais de distribuição da 

presente impugnação, para fins de regularização do feito. 2. Sem prejuízo 

do item acima, determino que a Secretaria da Vara promova a associação 

do presente feito aos autos da Recuperação Judicial sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, bem como o cadastro do(s) advogado(a,s) 

da(s) recuperanda(s) e do(a) Administrador(a) Judicial. 3. Em seguida, 

intime-se a(s) recuperanda(s), por meio de seus advogados, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Decorrido o prazo, intime-se 

o(a) Administrador(a) Judicial para se pronunciar em igual prazo, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único, da LRF. 5. Após, 

vistas ao Ministério Público. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004570-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELEZITO PEDROSO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS OAB - MT22781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004570-86.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA”, 

movida por ELEZITO PEDROSO DE BARROS, em face de LOTEADORA 

ASSAÍ S/S LTDA, alegando que, em 26/02/2020, firmou com a requerida 

um instrumento particular de cessão de transferência de direito e 

obrigações para aquisição de um imóvel denominado lote 20, quadra 05, 

situado no Loteamento Jardim Portinari, em Sinop/MT, a ser pago mediante 

uma entrada no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), mais 

119 (cento e dezenove) parcelas, no valor de R$ 1.801,29 (mil oitocentos 

e um reais e vinte e nove centavos). Discorre que até o momento efetuou 

o pagamento da quantia de R$ 85.922,98 (oitenta e cinco mil novecentos e 

vinte e dois reais e noventa e oito centavos), no entanto, após solicitar a 

rescisão contratual no corrente mês, a requerida ofereceu devolver 

apenas a quantia de R$ 13.858,35 (treze mil oitocentos e cinquenta e oito 

reais e trinta e cinco centavos). Por tais razões, pugna pela concessão de 

tutela de urgência, para que seja declarada liminarmente a rescisão do 

contrato, bem ainda, para que a requerida seja compelida a suspender a 

cobrança judicial e extrajudicial dos valores do contrato, assim como para 

que se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

A inicial veio instruída com os documentos de ID 31353085/31354986. É o 

relatório. Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade de justiça ao requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Por sua vez, 

o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz 

o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final. 4. In casu, resta incontroverso que a parte 

requerente não possui interesse na manutenção do contrato entabulado 

com a requerida. 5. Além disso, verifico que a probabilidade do direito está 

demonstrada pelo e-mail de ID 31354985, evidenciando que a requerida já 

tomou ciência do interesse do requerente na rescisão contratual. 5.2. 

Nessa senda, não há razão para que o requerente permaneça pagando 

uma dívida referente a um contrato, cuja rescisão é postulada em juízo. 6. 

No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz comprovado, na medida 

em que a postergação dos efeitos da rescisão contratual, além de onerar 

a parte compradora, implicará no seu desfalque financeiro diante do 

expressivo valor até então investido, como também do contrário, 

estar-se-ia prestigiando o locupletamento ilícito por parte da promitente 

vendedora. 8. Importa frisar que não há perigo de irreversibilidade da 

medida, haja vista que a medida liminar pode ser cassada, mediante 

decisão fundamentada da existência de relevante motivo superveniente 

justificador, devendo, portanto, serem afastados os eventuais efeitos da 

mora, notadamente no que tange as cobranças das parcelas mensais e 

inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito. 9. Nesse contexto 

é o entendimento jurisprudencial, confira-se: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - 

SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS - POSSIBILIDADE. Presentes a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ante a possibilidade de 

rescisão do contrato pelo comprador, impõe-se o deferimento da tutela de 

urgência requerida, com suspensão do pagamento das parcelas 

vincendas do contrato que se pretende rescindir.” (TJ-MG - AI: 

10000181233800001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 

18/02/0019, Data de Publicação: 20/02/2019) “Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 

0702362-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP 

AGRAVADO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMENTA 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. TERRACAP E EMPRESA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DEVIDAS. POSSIBILIDADE. ART. 473 DO CÓDICO CIVIL. 

DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 473 do Código Civil, dispõe que: ?A resilição 

unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 

opera mediante denúncia notificada à outra parte?. 2. Havendo manifesta 

vontade de rescisão do contrato em virtude de não possuir mais 

condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, 

é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas. 3. Recurso 

conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023626920178070000 DF 

0702362-69.2017.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de 

Julgamento: 01/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 18/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Todavia, se mostra 

prematuro o deferimento da tutela vindicada no que tange a declaração, de 

plano, da rescisão contratual, porquanto se faz imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 11. Posto isso, com 

fundamento no artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente e 

parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida 

suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão (ID 

31354984) e se abstenha de incluir os dados da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) no que 

tange ao contrato em liça, a partir da propositura da lide, até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de recair em multa diária que fixo no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento deste decisum. 12. 

Por conseguinte, 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. 13. Cite-se e intime-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 14. 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). 14.1. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente 

mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 15. Intimem-se, sendo 

o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 16. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004439-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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RAY AFONSO RODRIGUES DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004439-14.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por 

RAY AFONSO RODRIGUES DE SALES em face de BANCO BMG S/A, na 

qual a parte requerente pugna, em sede de tutela de urgência, pela 

inversão do ônus da prova, assim como para que seja determinado ao 

requerido a exibição dos contratos de empréstimo consignada de cartão 

de crédito e respectiva autorização para desconto em folha, os quais 

afirma desconhecer. A inicial veio instruída com os documentos de ID 

31280006/31280019. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver 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. 2.1. Outrossim, oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 3. 

In casu, verifico que não está evidenciado nenhum dos requisitos 

necessários para concessão da medida de urgência vindicada, pelos 

seguintes motivos: (a) o próprio requerente afirma que os descontos já 

cessaram em 2018; (b) não há comprovação da negativa do requerido em 

exibir o documento pleiteado; (c) não se trata do momento processual 

oportuno para exibição de coisa ou inversão do ônus probante; (d) não há 

risco comprovado de perecimento ou desaparecimento do instrumento 

particular vindicado. 4. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: 

“Agravo de Instrumento – Tutela cautelar de urgência – Pedido liminar com 

vistas à exibição dos documentos referentes à contratação impugnada 

nos autos – Indeferimento – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – 

Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo que não autoriza o deferimento do pleito inaudita 

altera pars – Necessidade de instalação do contraditório – Inteligência do 

art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso ao qual 

se nega provimento.” (TJ-SP 21718925020178260000 SP 

2171892-50.2017.8.26.0000, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data 

de Julgamento: 02/10/2017, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/10/2017) “Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

repetição e indébito. Contratos bancários. Tutela de urgência para 

exclusão ou abstenção de negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Indeferimento. Exegese do artigo 300, CPC. Não preenchidos os 

requisitos exigíveis à espécie. Possibilidade de negativação diante de 

inadimplência dos termos dos contratos firmados por livre disposição de 

vontade das partes. Exibição de documentos. Desnecessária, no 

momento. Instrumentos contratuais poderão vir com a defesa ou 

posteriormente, com eventual e oportuna inversão do ônus da prova. 

Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20272420720178260000 SP 

2027242-07.2017.8.26.0000, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 

04/04/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

04/04/2017) 4.1. Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como 

acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura 

conclusão diversa depois de efetivado o contraditório e com suporte 

probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente 

possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. 5. Desse 

modo, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência. 

6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004555-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SIQUEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVEAR JUNIOR ORLANDI KOLODZIEJ (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004555-20.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(MANUTENÇÃO DE CONTRATO) COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE 

RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE 

MEDIDA CAUTELAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO”, ajuizada por RENATA 

SIQUEIRA RODRIGUES em desfavor de ALVEAR JUNIOR ORLANDI 

KOLODIEJ, na qual postula pela concessão de tutela de urgência, a fim de 

ser mantida na posse dos equipamentos e demais bens corpóreos 

utilizados na exploração da atividade comercial de borracharia adquirida 

pela autora e exercida no endereço indicado no ID 31338572 – pág. 11. 

Para tanto, alegou que, no mês de janeiro de 2020, firmou contrato verbal 

de compra e venda com o requerido, para aquisição do estabelecimento e 

fundo de comércio de uma borracharia, inclusive “os mobiliários, utensílios, 

maquinaria, e demais bens corpóreos e incorpóreos que o empresário 

utiliza na exploração da atividade”. Segue narrando que, em fevereiro de 

2020, o requerido informou-a que havia se mudado para o Estado do 

Paraná e que não mais possuía interesse na manutenção do pacto, razão 

pela qual, enviaria um terceiro para retirar os equipamentos e demais bens 

da empresa. A inicial veio acompanhada dos devidos documentos. É o 

relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 560 do Código de Processo 

Civil estabelece que: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em 

caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2. O artigo 561 do 

CPC, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) 

a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do 

esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Destarte, 

preconiza o artigo 562 do referido diploma legal que, para concessão de 

liminar em ações possessórias é necessária a comprovação dos 

requisitos acima mencionados e que se trate de posse de força nova, 

devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há 

menos de ano e dia, nos termo do artigo 558 do CPC. 3.1. Por conseguinte, 

o artigo 300 do Código de Processo Civil 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. 4. Posto isso, constato que os 

documentos que instruem a exordial, inclusive o boletim de ocorrência, não 

são suficientes, por si só, para evidenciar, de plano, os fatos aduzidos na 

inicial, especialmente, porque se trata de contrato verbal. 4.1. Nessa 

senda, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e 

a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após regular 

instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 5. 

Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência. 6. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 
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conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se 

e intime-se a requerida, nos endereços contidos nos arquivos em anexo, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se. 11. Por arremate, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Sinop/MT, 22 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004575-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAYLA DAYANE PEREIRA SCHERER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GIL DE LIMA (REU)

SISINEIA KLABUNDE (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004575-11.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO”, ajuizada por DAYLA DAYANE PEREIRA SCHERER em 

desfavor de MARCOS GIL DE LIMA e SISINEIA KLABUNDE, aduzindo, em 

apertada síntese, que em 22 de novembro de 2019, enquanto conduzia 

sua motocicleta Honda Bis pela Avenida dos Jequitibás sentido Centro, foi 

vítima de acidente trânsito causado por culpa do primeiro requerido, que 

conduzindo um veículo GM/Corsa, de propriedade da segunda requerida, 

não observou a sinalização e invadiu a preferencial. Assevera que em 

decorrência do evento danoso, além dos danos materiais percebidos, 

também sofreu ferimentos graves, tais como, fraturas em ambas as 

pernas, clavícula, mandíbula e perda de audição. Por tais razões, pugna 

pela concessão de tutela de urgência, a fim de seja determinada a 

inserção de restrição de venda no prontuário do veículo. No mérito, 

pretende seja a parte requerida condenada ao pagamento de indenização 

por danos materiais, morais e estéticos. A inicial veio instruída com os 

documentos de ID 31365207/31365225. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. 1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de 

forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. 

Com tais considerações, em detida análise dos autos, verifico que não se 

mostra viável a concessão da medida liminar nos moldes perquiridos pela 

parte autora, porquanto em se tratando de hipótese de responsabilidade 

subjetiva, é necessária maior dilação probatória, a fim de comprovar a 

eventual culpa da parte ré quanto à ocorrência do fatídico evento. 4.2. A 

propósito, confira-se entendimento jurisprudencial nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. 

IMPOSSIBILIDADE. Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se 

a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 

Hipótese em que além de se tratar de responsabilidade subjetiva, em que é 

imprescindível a perquirição da culpa para se dar a obrigação de 

indenização, não há notícias de que o agravado esteja se desfazendo de 

seus bens para frustrar eventual e futuro cumprimento de sentença. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70075933796, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Julgado em 27/06/2018).” (TJ-RS - AI: 70075933796 RS, Relator: Antônio 

Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 27/06/2018, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) 4.3. No entanto, entendo que não há prejuízo a nenhuma das 

partes a averbação apenas da existência da ação à margem do registro 

do veículo da parte ré. 5. Desse modo, nos termos do artigo 300, §2º, do 

CPC, defiro liminarmente e parcialmente a tutela de urgência, para 

determinar a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, averbem a existência da presente ação à margem do 

registro do veículo GM/CORSA MILLENIUM, placa JZJ-1231 

Fabricação/Modelo 2001/2002, Renavam 773956611, cor PRATA. 5.1. 

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. 6. Cite-se e intime-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. 7. 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 

acompanhad as por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 9. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 23 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013166-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NICOLI (IMPUGNANTE)

ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (IMPUGNANTE)

NICOLI AGRO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013166-93.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Como é cediço a concessão da gratuidade somente é admissível em 

condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com 

as custas. 1.1. Outrossim, como já exposto nos autos sob n. 

1011782-32.2018.8.11.0015, o fato do Grupo se encontrar em 

recuperação judicial não autoriza, automaticamente, a gratuidade da 

Justiça, visto que sua concessão está condicionada à efetiva 

comprovação da hipossuficiência, o que não é o caso dos autos. 1.2. 

Ademais, embora evidente a dificuldade financeira dos recuperandos, o 

valor das custas processuais relativa ao presente incidente é 

manifestamente irrisório diante da estrutura econômico-financeira do 

grupo em recuperação. 1.3. Destarte, indefiro os pedidos de dispensa de 

recolhimento das custas de distribuição, bem como o diferimento do 

pagamento das custas ao final do processo. 1.4. Por conseguinte, 

determino a intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), 

emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas 

judiciais para a distribuição da presente impugnação, devendo vincular a 

guia aos autos (art. 82, NCPC). 2. Cumprida a determinação acima, na 

forma do art. 11 da Lei n.º 11.101/05, intime-se a parte credora, por carta 
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com aviso de recebimento para, querendo, oferecer contestação no prazo 

de 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, intime-se a(s) recuperanda(s), por meio 

de seus advogados, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. 

Decorrido o prazo, intime-se o(a) Administrador(a) Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo 

único, da LRF. 5. Após, vistas ao Ministério Público. 6. Acaso decorrido o 

prazo sem cumprimento ao item “1.4” pela parte autora, certifique-se e, em 

seguida, conclusos. 7. Determino que a Secretaria da Vara promova o 

cadastro do(a) Administrador(a) Judicial junto ao presente feito. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015306-03.2019.8.11.0015

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:

KELLEN DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015306-03.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 29023980). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Diante do silêncio, cada parte 

arcará com os honorários advocatícios de seu patrono. 4. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 22 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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))

 

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

Intimação 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)

 

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 
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Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002369-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, às 

13:00 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 – 29936573 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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: 1002131-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PELISSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 03/02/2021, 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 –31359171 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 03 de fevereiro 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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))

 

Intimar as advogadas das 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MARAGNI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MARAGNI OAB - SP359407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

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).

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)

 

Intimar o advogado do autor 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-96.2020.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido para que informe nos autos os dados 

corretos da parte requerida (nome e CNPJ), a qual requer seja retificada a 

autuação visto que, conforme requerido na peça contestatória o Banco 

Votorantim S/A já consta como polo passivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-96.2020.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 31112103

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003176-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVINO CHAVIER DE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 9/6/2021, 

às 13 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverão comparecer 

acompanhados dos seus constituintes. NÚMERO DO PROCESSO: 

1003176-44.2020.8.11.0015 AUTOR(A): EDIVINO CHAVIER DE OLIVEIRA 

REU: BANCO BMG S.A C E R T I D Ã O Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID – 30513115 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 09 de Junho 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 
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artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). Sinop, 22 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015267-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (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))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que, querendo no prazo de quinze (15) 

dias apresente impugnação à contestação de ID 29289258.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003118-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARACIUK DE 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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/6/2021, 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: 

1003118-41.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. C E R T I D Ã O Certifico que, 

em cumprimento a determinação sob ID – 30464929 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003064-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO LUIZ PRIMO (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 09/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30405677 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003066-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO LUIZ PRIMO (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 9/6/2021, 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: 

1003066-45.2020.8.11.0015 AUTOR(A): ARAO LUIZ PRIMO REU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30405685 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003006-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 09/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30354145 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010845-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERIDO)

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010845-56.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA REQUERIDO: 

COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP, 

ROMILDA ALVES COSTA ELLER Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência que CASA DA 

BORRACHA COMERCIAL LTDA move contra COMERCIAL DE ARTEFATOS 

DE BORRACHA ESTRELA LTDA. e ROMILDA ALVES COSTA ELLER. Aduz 

a empresa/autora que o seu sócio/proprietário era sócio da empresa ré 

até o ano de 2016, quando realizou um acordo judicial onde ficou 

estipulado que as requeridas deveriam devolver os veículos Fiat Strada 

placa NJQ-8352 e Ford F350g placa JYX-8483, que estão registrados em 

seu nome. Alega que já notificou as requeridas por diversas vezes, no 

entanto elas não devolveram os veículos até o presente momento, razão 

pela qual ingressou com a presente ação visando a busca e apreensão 

dos referidos bens. A exordial veio acompanhada dos documentos de ID 

9928447/ID 10042861. Emenda à inicial ID 10389835. A inicial foi recebida 

pela decisão de ID 10632146, ocasião em que foi deferido o pedido de 

tutela de urgência consistente na busca e apreensão e bloqueio de 

circulação dos veículos objetos da presente ação. A diligência de busca e 

apreensão restou frutífera, tendo os veículos sido depositados nas mãos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 110 de 237



do representante legal do requerente, conforme auto ID 11333727. Em 

seguida, a requerida Romilda compareceu aos autos contestando a ação, 

onde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e declarou que jamais 

esteve na posse de qualquer dos veículos objetos da presente ação, pois 

estes sempre estiveram na posse da empresa Comercial Artefatos, ID 

11435643. A requerida Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda 

EPP, por sua vez, compareceu aos autos através da petição ID 11465590, 

onde esclareceu que nunca se opôs à entrega dos veículos, tanto que os 

entregou voluntariamente assim que tomou ciência da existência da 

presente ação, requerendo a extinção da ação sem o ônus sucumbencial, 

eis que não opôs resistência e nem deu causa à sua propositura. Em sua 

impugnação ID 11927219, a requerente alegou que seu proprietário 

notificou a requerida Comercial de Artefatos de Borracha Estrela, na 

pessoa de sua sócia, para que devolvesse os veículos em 03.07.2017, no 

entanto ela quedou-se inerte e permaneceu injustificadamente na posse 

dos veículos. Impugnando a contestação apresentada pela requerida 

Romilda, a requerente alega que os veículos foram retirados pela Srª 

Romilda da empresa requerente para serem por ela utilizados em sua 

empresa, tanto que o veículo Fiat Strada foi visto na porta da residência 

dela pelo filho do Sr. Geraldo, sócio proprietário da requerente, razão pela 

qual pugna pela procedência da ação. Instados a especificarem as provas 

que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide, conforme petições ID 15241910, ID 15651055. Em seguida, a 

requerente compareceu aos autos requerendo a baixa da restrição 

inserida na documentação dos veículos, ID 23092554 e ID 29016338. É o 

relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência que CASA DA BORRACHA COMERCIAL 

LTDA move contra COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA 

LTDA. e ROMILDA ALVES COSTA ELLER. Contestando a ação, a 

requerida Romilda arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao 

fundamento de que jamais esteve na posse de qualquer dos veículos 

objetos da presente ação, pois esses sempre estiveram na posse da 

empresa Comercial Artefatos de Borracha Estrela Ltda. Impugnando a 

preliminar, a requerente alegou que “os veículos foram retirados pela Sr.ª 

Romilda (ex sócia do Sr. Geraldo) da empresa Casa da Borracha para 

serem utilizados em uso próprio e da sua empresa”, bem como que o 

veículo Fiat Strada foi visto na porta da residência dela na Comarca de 

Cuiabá. Ocorre que inexiste nos autos qualquer prova de que tenha sido a 

requerida Romilda que tenha retirado os veículos da sede da requerente, 

ou de que ela estivesse na posse deles, tanto que a diligência de busca e 

apreensão ocorreu na sede da requerida Comercial de Artefatos de 

Borracha Estrela Ltda, situada nesta Comarca de Sinop, conforme 

mandado e auto ID 11081985/ID 11333727, e não no endereço da 

requerida Romilda, que é em Cuiabá. Ademais, a requerida pessoa jurídica 

Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda. confessou que estava 

na posse dos veículos e os entregou voluntariamente à requerente quanto 

tomou ciência da presente demanda. Além disso, a notificação extrajudicial 

ID 10008904 foi remetida pelo sócio da requerente apenas e tão somente 

para pessoas jurídicas de propriedade da requerida Romilda, dentre elas a 

requerida Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda, e não para a 

pessoa física da requerida Romilda, tanto que no corpo da notificação 

constou que “é de conhecimento de todos os envolvidos que há diversos 

veículos pertencentes a empresa Casa da Borracha que estão em poder 

das empresas (Alves Costa e Campos Ltda., GD Comércio de Borrachas e 

Derivados Ltda. e Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda.)”. Pelo 

exposto, ante a absoluta ausência de provas de que a pessoa física da 

requerida Romilda estivesse na posse dos veículos objetos da presente 

ação, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva por ela arguida, julgando 

extinta ação com relação a ela, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, VI do CPC, esclarecendo que os honorários 

sucumbenciais serão oportunamente fixados no dispositivo desta 

sentença. Quanto ao mérito da ação, a requerida Comercial de Artefatos 

de Borracha Estrela Ltda. não contestou a presente ação, mas apenas e 

tão somente alegou que nunca se opôs à entrega dos veículos, tanto que 

os entregou voluntariamente tão logo soube da existência da presente 

ação, ID 11465590. Ocorre que o documento ID 10008904 demonstra que 

ela foi notificada em 18/07/2017 para que devolvesse os veículos objetos 

da presente ação, no entanto quedou-se inerte, permanecendo 

indevidamente na posse dos veículos até que fosse realizada a busca e 

apreensão. Muito embora a requerida tenha alegado que nunca se opôs à 

entrega dos veículos, ela foi notificada para devolvê-los e não o fez. Além 

disso, ela não contra notificou a requerente a fim de cientificá-la de que os 

veículos estariam à sua disposição. Desta forma foi necessária a 

propositura da presente ação para que a requerente reavesse os bens, 

portanto, a ação deve ser julgada procedente, e a requerida condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios, eis que deu causa à 

propositura da ação. Por todo o exposto, julgo procedente a presente 

ação de obrigação de fazer para, confirmando a tutela de urgência 

anteriormente concedida, condenar a requerida Comercial de Artefatos de 

Borracha Estrela Ltda a restituir os veículos Fiat Strada placa NJQ-8352 e 

Ford F350g placa JYX8483 à requerente. Consequentemente, determino a 

baixa das restrições inseridas nos veículos pelo sistema RENAJUD. 

Condeno a requerida Comercial de Artefatos de Borracha Estrela Ltda ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa. Condeno a requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa em favor da requerida Romilda, o que faço em razão 

da extinção da ação sem resolução de mérito com relação a ela ante o 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 21 de fevereiro de 2020. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003096-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 09/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30465809 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002429-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (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 05/05/2021, 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 –29963220 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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: 1002456-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVA MENDES (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)
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Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, 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 –30050730 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006795-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de intimação, no bairro Condomínio São Lucas, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – 

buscar - próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005358-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MEMSING KROETZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (EXECUTADO)

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª CAMILA VILCHES LEMES para que no 

prazo de cinco (5) dias indique bens de propriedade das executadas que 

almeja que sejam penhorados, e que se estes forem móveis que seja 

fornecido os meios necessários, para o transporte e se bens imóveis a 

apresentação do comprovante de propriedade, conforme solicitado pelo 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005358-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MEMSING KROETZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (EXECUTADO)

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO(A))

 

Intimar os executados, na pessoa de seu advogado, s 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002609-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, 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 –30141343 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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: 1001930-13.2020.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, 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 –29769937 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001932-80.2020.8.11.0015

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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, 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 –29769150 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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: 1002020-21.2020.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, às 
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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 –29760497 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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: 1002128-50.2020.8.11.0015

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))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 05/05/2021, 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 –29757092 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de Maio 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: 1002154-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ALEXANDRE (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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/05/2021, às 

13:00 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 – 29811048 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011634-21.2018.8.11.0015

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:

FLAVIO PAULI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a possibilidade de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003840-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/05/2021, 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 –30940800 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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: 1003874-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/05/2021, 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 – 30940816 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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: 1007261-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACI AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifique as provas que pretende produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretende o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003824-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/05/2021, 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 –30940828 designo Audiência de Tentativa de 
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Conciliação para o dia 12 de Maio 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: 1003871-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES 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 12/05/2021, 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 –30940805 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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, 17 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003817-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (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 12/05/2021, 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 –30941907 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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: 1003821-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/05/2021, 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 –30940836 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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: 1014636-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (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 12/05/2021, 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 –30941931 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 12 de Maio 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: 1003819-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (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 19/05/2021, às 

13:00 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 –30941899 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003877-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES 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 19/05/2021, 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 –30940831 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002325-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON CARLOS GONZAGA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)
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Intimar a advogada do autor de que fora designado o dia 19/05/2021, 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 –30960322 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003781-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE LORENZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO DA SILVA SOUZA OAB - MT27708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA CRISTINA DE MORAES SILVA - ME (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 19/5/2021, 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: 

1003781-87.2020.8.11.0015 AUTOR: ADRIANE DE LORENZO REU: NUBIA 

CRISTINA DE MORAES SILVA - ME Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID –30928553 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003707-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCINEIDE 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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 19/05/2021, 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 –30853517 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002003-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL LUIS ROSA (REU)

BRIGIDA MELO SILVA (REU)

ANDREIA HERMINIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, nos bairros Daury Riva e Jardim 

Lisboa, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003091-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMOR DIVINO 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 09/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30465819 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002810-05.2020.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 09/06/2021, 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. C E R T I D Ã O Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID – 30350905 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Junho 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, 22 de Abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003725-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 19/05/2021, 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 –30854119 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 115 de 237



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003701-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZ IORA (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 19/05/2021, 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 –30853491 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003568-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS BORGES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 19/05/2021, 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 –30751206 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 19 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003493-42.2020.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, às 

13:00 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 –30749633 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-64.2020.8.11.0015

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 CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30751193 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003336-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO AMANCIO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30625511 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003290-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES 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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30590667 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 de Maio 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003250-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE PAGANARDI MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/05/2021, 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 –30575414 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 26 de Maio de 2021, às 15:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 
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– 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, 20 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154229 Nr: 2213-68.2011.811.0015

 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: FRABETI E PAGANOTTI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A/MT, RODRIGO GHESTI - OAB:33.775/PR

 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. 60.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.: 157224 Nr: 4338-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA 

ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH 

ZIMPEL, ARNALDO ENGERLHARD ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA 

ZIMPEL, MILTON HENRIQUE ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANCA ZIMPEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, RANULFO DE MOURA MACHADO NETO - 

OAB:14579/BA, WILLIAN JOSÉ ARAÚJO - OAB:MT-3928

 (...) os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 102.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 IMPROCEDENTES os Embargos a 

Execução apenso a estes autos (Processo de n° 2340-35/2013 – Código 

nº 181420), CONDENANDO os Embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

98.Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 2340-35/2013 

(Código nº 181420) e de nº 1101-64.2011.811.0015 (Código nº 153045), e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos.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.: 181420 Nr: 2340-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE 

ARAÚJO ZIMPEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3770/MT

 (... )Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 102. 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 IMPROCEDENTES os Embargos a 

Execução apenso a estes autos (Processo de n° 2340-35/2013 – Código 

nº 181420), CONDENANDO os Embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 98. 

Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 2340-35/2013 

(Código nº 181420) e de nº 1101-64.2011.811.0015 (Código nº 153045), e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. 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.: 304191 Nr: 10978-18.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROTURBO USINAGEM DE PRECISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO FRANCORROCHENSE LTDA, 

ROBSON JOSE CROCCO, EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ 

SELLEGUIM, SHEILA REGINA REQUENA CROCCO, GILDA SELLEGUIM, 

ALICE GARCIA CREMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FERNANDEZ 

MECCIA - OAB:OAB/SP 223.259, BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, SILVIA HELENA DIP BAHIENSE - OAB:OAB/SP 227.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR EMILIO CARBONARI 

JUNIOR - OAB:22696/O MT, LUIZ CARLOS BENEDICTO - OAB:152816 
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SP

 Número do Processo: 10978-18.2017.811.0015

Vistos etc.

 1. Dada a inércia dos requeridos acerca do seu interesse na realização 

da audiência de conciliação (art. 334, do CPC), determino a intimação dos 

requeridos Viação, José, Gilda, Epaminondas e Alice, para que, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia e 

confissão.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 22 de abril de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187789 Nr: 9066-25.2013.811.0015

 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: GERVANIA BISPO DOS SANTOS RIBEIRO, OSVALDO 

LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/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 os Autores 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. 

45.Em tempo, diante da ausência de bens a inventariar (Certidão de Óbito 

de fls. 88), defiro o pedido de habilitação dos herdeiros do Sr. Osvaldo 

Luiz dos Santos no polo ativo da presente demanda, por via de 

consequência, determino as devidas retificações na Distribuição, Registro 

e Autuação, nos termos requerido às fls. 87/87-v.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.: 182313 Nr: 3259-24.2013.811.0015

 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: SUZIMARI BOROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 (...)Na verdade, o que se pretende com os presentes embargos é discutir 

a justiça da decisão, já que discorda do que foi decidido na sentença, e 

assim sendo, insatisfeita a parte quanto ao que foi decidido, pretendendo 

reconhecer eventual incorreção na aplicação ou interpretação do direito, 

como já pontuado inicialmente, cabe-lhe interpor a medida recursal 

adequada, e não tentar satisfazer sua pretensão através do manejo de 

embargos de declaração, já que este instrumento se presta apenas a 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir 

erro material (art. 1.022 do CPC). Pelo exposto, não havendo qualquer 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos de declaração, mantendo 

incólume a sentença embargada.P.R.I.C.Sinop/MT, 16 de abril de 

2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em Substituição 

Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003112-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TARACIUK DE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO apresentada por meio do ID 31153085, 

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: 1008648-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. O. M. (REQUERENTE)

LEANDRO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1008648-31.2017.811.0015 Certifico e dou fé que o 

apelação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001940-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA MARIA MENEZES LOPES 93409737120 (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1001940-91.2019.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse nos 

presentes autos. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003391-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORNEARIA SAO MIGUEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003391-54.2019.8.11.0015 Intime-se a parte 

aurora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o instrumento procuratório 

que outorgue poderes específicos para transigir ao advogado Mauro Paulo 

Galera Mari, uma vez a procuração de Id. 18561125 permite a celebração 
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de acordo limitados a valores específicos (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), 

sob pena de não homologação do acordo. Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009042-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS ANJOS MOLINAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA da designação de audiência de conciliação 

para o dia 12/11/2020, às 13:00 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: 1009844-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MASCARELLO REPRESENTACOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (REU)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA da designação de 

audiência de conciliação para o dia 12/11/2020, às 13:45 horas, a ser 

realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local. Laura Joanir Costa 

Leite Rondon Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000493-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000493-34.2020.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE REQUERIDA efetuasse o 

pagamento do débito, bem como sem que contestasse a presente ação. 

Nos termos da legislação vigente, procedo à INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, bem como para proceder ao recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça no valor de R$1.420,00 como requerido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000182-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA ANGELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

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))

 

PROCESSO PJE 1000182-14.2018.811.0015 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, informando se 

a perícia designada nos autos se realizou.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008407-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY MARLOM RIBEIRO ANTIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA O DIA 

12/11/2020, ÀS 14:30 HORAS, a ser realizada pela conciliadora do 

CEJUSC, no Fórum local. Laura Joanir Costa Leite Rondon Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000542-75.2020.8.11.0015

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:

WESLLEY CRUZ SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1000542-75.2020.811.0015 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: 1011479-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON OAB - MT25838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA da designação de audiência 

de conciliação para o dia 12/11/2020, às 15:15 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local. Laura Joanir Costa Leite Rondon 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012449-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1012449-18.2018.8.11.0015 Defiro o pedido 

de Id. 31395976. Expeça-se o competente mandado, observando o 

endereço indicado pela parte autora, nos termos da decisão de 

Id.18022127. Defiro o pedido de retirada da restrição Renajud. Cite-se. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005909-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO DATSCH (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1005909-17.2019.8.11.0015 Verifico que o 
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requerido, embora devidamente citado (ID: 20870002), deixou de contestar 

a ação no prazo legal, conforme certidão de Id. 27564405. Assim, 

DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o feito, independente de sua 

intimação quanto aos atos processuais. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que 

pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000471-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000471-44.2018.811.0015 Defiro o 

requerimento de Id. 24752707, consoante estabelece o art. 3º, §9º, do 

Decreto-Lei 911/69, determino a restrição do veículo, Placa: JRY-7460, 

pelo sistema Renajud. Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para indicar a localização do bem, a fim de efetivar a liminar, sob pena de 

extinção. Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010629-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER COMERCIO DE MARMORES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL PEDRO SURDI (EXECUTADO)

 

Autos nº 1010629-27.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE EXEQUENTE 

da decisão que segue abaixo transcrita: "A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que a 

requerente não possa assumir as despesas processuais, uma vez que se 

trata de pessoa jurídica, cuja atividade é a realização de “aparelhamento 

de placas e trabalhos em mármores e granito, colocação de revestimento 

e interiores e exteriores e comércio varejista de pedras para 

revestimento”, ou seja, prestadora de serviço e bens passíveis de 

produzirem rendimentos. Ademais, a existência de registros de protesto e 

de dívidas tributárias, por si só, não é suficiente para comprovar a 

hipossuficiência da requerente, a fim de que seja concedido o 

parcelamento das custas processuais. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA - APRESENTAÇÃO DE REGISTRO DE 

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – 

NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OU FISCAIS 

QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA – DECISUM 

MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica depende da efetiva demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica da empresa por meio de 

documentos contábeis ou fiscais idôneos (balanços, livros comerciais, 

fiscais, declaração de rendas ou declaração do contador), não bastando 

apenas a apresentação de registro de pendências financeiras. (TJ-MT - 

AI: 00767674820138110000 76767/2013, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2013, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2013)”. Outrossim, o artigo 

456 da CNGC dispõe: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e 

despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, 

exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea 

do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade 

no momento exigível.” Assim, indefiro a gratuidade a justiça, determinando 

a intimação da requerente para recolher as custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intimem-se. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012124-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUGENIO FURLANETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MIOTHI MATTOS (REU)

DENILSON PEREIRA DE LIMA (REU)

 

INTIMO Os ADVOGADOs DA PARTE AUTORA da designação de audiência 

de conciliação para o dia 12/11/2020, às 16:00 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: 1015458-51.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Autos nº 1015458-51.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA da decisão 

que segue abaixo transcrita: " Verifico que a parte 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 parte 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 parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos documentos que comprovem 

seus rendimentos, sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010457-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO para o dia 12/11/2020, às 16:45 horas, a ser realizada 

pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local. Laura Joanir Costa Leite 

Rondon Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015453-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KRONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, VISTO QUE O ENDEREÇO 

INFORMADO NÃO É ATENDIDO PELO SERVIÇO DE ENTREGA DO 

CORREIO; devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005925-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ANTONIO BASTIAN (EXECUTADO)

MARISA FATIMA NOVAKOWSKI (EXECUTADO)

WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

novel Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de AVALIAÇÃO no JUÍZO DA COMARCA DE 

CLAUDIA/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]" Sinop-MT, 23 de abril 

de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária.

Expediente

 Intimação das Partes

 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

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (Lei nº 

13.105/2015), intime-se o executado,, acerca da indisponibilidade dos 

ativos financeiros efetuada em 20/04/2020, no valor de R$ 37.572,32 

(trinta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e dois 

centavos), junto ao Banco do Brasil; R$ 402,02 (quatrocentos e dois reais 

e dois centavos), junto ao Banco Cooperativo Sicredi e R$ 169,53 (cento e 

sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) junto ao CCLA 

Sorriso.

 A parte executada poderá se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não 

havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015453-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KRONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1015453-29.2019.8.11.0015 1- Primeiramente, 

sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. 2- Ademais, cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 3-Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 4-Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 5-Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 6-Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 
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915 e 919, do CPC/2015). 7-Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004736-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (AUTOR(A))

SUMAIA KELLEN BARBOZA CAVICHIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1004736-21.2020.8.11.0015 A parte autora pretende 

a concessão de tutela de urgência para que a requerida autorize e custeie 

o tratamento multidisciplinar de estimulação com fonoterapia ocupacional, 

psicologia, terapias com o uso do método Cuevas Medek – CME, Pediasuit 

e equoterapia, haja vista que foram prescritos para seu tratamento, mas a 

requerida recusou a cobertura, sob a justificativa de que não constam no 

rol dos procedimentos da ANS. DECIDO. De início, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) 

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. Analisando os documentos acostados à inicial, verifico os 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante 

do laudo médico indicando a necessidade do tratamento com equipe 

multidisciplinar, na forma requerida inicialmente, consoante documentos de 

Id n.º 31460373/31460375. Ademais, há demonstração de que a 

requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (Id. 

31460366), além da comprovação de que houve negativa por parte da 

requerida em disponibilizar o tratamento à requerente (Id n.º 31460380 e 

n.º 31460378). Neste ponto, cumpre anotar que o fundamento da recusa 

pela requerida não merece prosperar, haja vista que o rol de coberturas 

obrigatórias trazido pela ANS se refere às coberturas mínimas e funciona 

apenas como orientação, não podendo excluir ou limitar tratamentos 

médicos sem expressa previsão legal ou contratual. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LICC. INSTITUTO DE 

NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 

DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE 

COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA 

BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO 

TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. 

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5 AGRAVO IMPROVIDO. 1.(...). 

Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "os 

planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as 

enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a 

serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no 

AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega 

provimento)”.” (STJ - AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 

23/10/2017). “AGRAVO DE INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– UNIMED - PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CONCEDIDA – TRATAMENTOS MÉDICOS MULTIDISCIPLINARES 

PRESCRITOS – ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE 

COBERTURA INDEVIDA – ABUSIVIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E 

PERIGO DE DANO OU RISCO CONFIGURADOS - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

2015)– RECURSO PROVIDO. As relações estabelecidas por meio de 

contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na 

legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre 

as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em 

relação ao prestador dos serviços de saúde. O direito à saúde, esculpido 

nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais 

normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao 

cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais 

à vida e à dignidade. As limitações de cobertura médica, ainda que 

pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não podem 

subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento faz-se 

imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do beneficiário do 

plano. Irrelevante o fato de o procedimento não constar na lista de 

coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS, visto que se trata de rol meramente exemplificativo, não esgotando 

as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo 

abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento. Acerca da 

pretensão de não ser conhecido o recurso no ponto de que os 

atendimentos suscitados não podem ser realizados em prestadores 

particulares, por livre escolha do beneficiário, e, por não constar da 

decisão agravada, não prospera, tendo em vista que alude aos fatos 

constantes dos autos. Mantem-se a decisão agravada para obrigar a 

agravante a autorizar a realização dos tratamentos em questão, porquanto 

demonstrada a sua imprescindibilidade para a recuperação da saúde do 

agravado.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10120879520178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de 

Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 18/07/2018). Vale registrar, ainda, que o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo está demonstrado através do 

relatório médico, que indica a necessidade do tratamento, uma vez que a 

requerente foi diagnosticada com microcefalia, atestando a 

imprescindibilidade do tratamento, sendo fundamental a estimulação 

multidisciplinar para o desenvolvimento do paciente, uma vez que a 

ausência de tal tratamento interfere diretamente na evolução e prognóstico 

da requerente. Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a 

requerida autorize e custeie o tratamento multidisciplinar contendo 

estimulação com fonoterapia ocupacional, psicologia, terapias com o uso 

do método Cuevas Medek – CME, Pediasuit e equoterapia, no 

estabelecimento referido na inicial, sob pena de incidir em multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Nos termos do art. 334 do Código 

de Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 05/11/2020, às 16h:00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo os requerentes na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015254-07.2019.8.11.0015

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:

CASA BLANCA HOTEL E BUFFET EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº 1015254-07.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em face CASA BLANCA HOTEL E BUFFET EIRELI, 

ambos qualificados nos autos, visando à apreensão do veículo FIAT, 

modelo MOBI FLEX LIKE 1.0 8V A/G 4P, ano 2019, cor BRANCA, placa, 

QCV-2523, chassi 9BD341A5XLY621416, ante a suposta inadimplência do 

requerido das prestações vencidas a partir de 08/08/2019, referente ao 

contrato nº 0168658761. No Id. 27891716, foi determinada a intimação da 

parte autora para comprovar a mora do requerido, uma vez que a 

notificação enviada no endereço do devedor retornou com a informação 

“mudou-se”. No entanto, a parte autora não cumpriu a determinação, 

deixando de preencher uma das condições da Ação de Busca e 

Apeensão. É o relatório. Fundamento e DECIDO. O Decreto-Lei n. 911/69, 

que estabelece normas processuais sobre a alienação fiduciária, prevê 

que a mora do devedor ocorrerá pelo simples vencimento do prazo para o 

pagamento e que sua comprovação poderá ser feita mediante envio de 

carta registrada com aviso de recebimento, não dependendo de entrega 

pessoal ao devedor fiduciário, conforme artigo 2º, §2º: “Art. 2o No caso 

de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) 

(...) § 2o 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. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014).” Não obstante a dispensabilidade do recebimento pessoal, é 

necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no 

endereço informado do contrato, sob pena de não atingir a finalidade a 

que se destina, qual seja, notificar o devedor, a fim de constitui-lo em 

mora. No caso, observa-se que a constituição em mora do requerido não 

restou comprovada, isso porque, a notificação do Id. 27371838 consta 

como não efetuada a entrega por motivo retornar com a informação 

“mudou-se”. Assim, a parte autora deveria comprovar a mora por meio do 

protesto de título, intimando o devedor por edital, quando frustrada a 

tentativa de notificação pessoal. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO 

FORNECIDO NO CONTRATO. CERTIFICAÇÃO DE ?NÃO EXISTE O 

NÚMERO?. ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. 

PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE. I. Encaminhada notificação à parte 

devedora e sendo ela devolvida pelos correios com a certificação de que 

o endereço fornecido pelo destinatário no contrato pactuado junto à 

instituição financeira é insuficiente, face a ausência do número, reputa-se 

esgotada a tentativa de localização, sendo válido, por conseguinte, o 

protesto por edital visando a sua constituição em mora e, por conseguinte, 

o deferimento da liminar de busca e apreensão. II. De acordo com o art. 85, 

§11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários 

fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em 

grau recursal.” APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – APL: 

02163843920168090011, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data 

de Julgamento: 2/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

22/05/2019). Ante o exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008350-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA TESTI DA CRUZ OAB - MT26952/O (ADVOGADO(A))

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1008350-68.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 28002648. 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° 

1008350-68.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por LUCIANA FERNDANDES DA SILVA 

em face de BANCO DAYNACOVAL S/A. Registro que as custas deverão 

ser pagas pelo requerido, pois não é o caso da aplicação do art. 90, §3°, 

do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de custas 

remanescentes, mas da integralidade das custas, que não foram pagas na 

inicial. Assim, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita (ID: 

21156275), as custas deverão ser suportadas pelo requerido. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014272-90.2019.8.11.0015

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:

SANDRA RODRIGUES DOURADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1014272-90.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de SANDRA RODRIGUES 

DOURADO, alegando que, em 22/06/2016, as partes celebraram Contrato 

de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de nº 0100181030 

para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas. Em garantia, foi alienado 

fiduciariamente o veículo JEEP, modelo RENEGADE SPORT 1.8 16V MT5 4P 

ETA/GAS – ano 2016, cor branca, placa QBX-9423, chassi 

988611151GK059150. Sustenta que a parte requerida não cumpriu a 

obrigação, se tornando inadimplente a partir da parcela vencida em 

28/06/2019, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão 

do veículo. Com a inicial, juntou documentos. No Id. 26396332 foi 

concedida a liminar de busca e apreensão. A liminar foi cumprida no Id. 

29247912 (14/02/2020), sendo o veículo apreendido e depositado em 

mãos do depositário indicado pelo requerente. A parte requerida, no Id. 

29478235, informou o pagamento do débito, no valor de R$ 25.543,39 

(vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e nove 

centavos), pugnando pela restituição do veículo. Intimado a se manifestar 

sobre a purgação da mora, a parte autora anuiu ao depósito e informou a 

restituição do veículo, conforme o termo de restituição devidamente 

assinado pela parte requerida (ID: 29878334), requerendo a expedição de 

alvará para levantamento do valor depositado. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO: Anota-se que o feito comporta o julgamento antecipado, nos 

termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, já que a questão 

debatida versa sobre matéria exclusivamente de direito. Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão, em que se alega o descumprimento do Contrato 

de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de nº 0100181030, 

firmado em 22/06/2016. Verifica-se que a parte requerida efetuou o 

depósito judicial do valor integral das parcelas do contrato objeto da 

demanda, incluindo honorários advocatícios e as custas processuais, 

tendo o requerente concordado com os valores depositados, requerendo 

a expedição do alvará. Desta feita, é de rigor a procedência da presente 

demanda, haja vista o reconhecimento dos pedidos iniciais com a quitação 

integral do débito pelo requerido. Ante ao exposto, em decorrência da 

purgação da mora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC. As custas processuais e os 

honorários advocatícios foram inseridos no cálculo do débito, de modo que 
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se encontram quitados. Transitada esta em julgado, autorizo a liberação do 

valor depositado nos autos em favor do requerente (ID: 29532670). Após, 

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: 1000627-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1000627-32.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 30227104. 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° 

1000627-32.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA movida por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A em face de O R DA CRUZ & CIA LTDA. 

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. TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014533-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CRISTINA WASSEM MERLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1014533-55.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 30283863. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1014533-55.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em face de RAQUEL CRISTINA SALM 

WASSEM. 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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015627-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1015627-38.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 289215811. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1015627-38.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO GMAC S/A em face de GISELE CONCEIÇÃO DOS SANTOS. 

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. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010094-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EMBARGANTE)

PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGANTE)

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1010094-35.2018.8.11.0015 Cuida-se de EMBARGOS 

À EXECUÇÃO ajuizados por PEDRO JOSÉ SANGALETTI, EDELCIR 

ANTONIO SALVADOR e SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS, 

alegando a conexão com os autos da recuperação judicial, aduzindo que 

os autos devem ser remetidos ao juízo em que se processa a aludida 

ação. Alegam a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial 

para decidir sobre o patrimônio da empresa. Ademais, que a ação de 

execução –está lastreada em título inexigível, haja vista que a devedora 

principal está em recuperação judicial. Discorrem acerca da existência de 

cláusulas abusivas, ante a existência de capitalização de juros e juros 

remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, contrariando 

as normas do direito do consumidor. Pontuam que os encargos moratórios 

são ilegais, pois ultrapassam a taxa média de mercado, requerendo que 

sejam aplicados juros de mora não superiores à taxa SELIC. Recebidos os 

embargos, inicialmente foi deferida a suspensão da execução apenas em 

relação à empresa Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda (Id n.º 16036498). 

Interposto agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela 

recursal a fim de determinar o prosseguimento da ação de execução em 

face de todos os executados (Id n.º 16855069) A decisão de Id n.º 

16911173, em juízo de retratação, indeferiu o efeito suspensivo a todos os 

embargantes. O embargado apresentou impugnação (Id n.º 16567299), 

alegando que o crédito é de natureza extraconcursal. Aduz que os 

embargantes não apontaram o montante que entendem devido, o que 

implica na rejeição liminar dos embargos. Por fim, que não se aplicam as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor e que não existem 

cláusulas ilegais no contrato, requerendo a improcedência da pretensão 

autoral. As partes dispensaram provas ( Id n.º 17606970 e 27619789. É o 

relatório. FUNDMENTO E DECIDO: O feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo 

Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de 

direito. Com efeito, tão somente pela análise das leis e das disposições 

contratuais é possível decidir a respeito da legalidade dos encargos 

contratuais. De início, cumpre anotar que, embora a empresa embargante 

esteja em procedimento de recuperação judicial, não há que se falar em 

suspensão da ação, cuja questão já restou dirimida por este Juízo, 

consoante decisão de Id n.º 16911173, acerca do prosseguimento da lide 

em face da recuperanda, haja vista que o crédito exigido nos autos não se 

submete aos efeitos da recuperação judicial. Ademais, não merece 

acolhimento o pedido de conexão com a ação de recuperação judicial, 

sobretudo considerando que, ao contrário do aventado pelos 

embargantes, não há prejudicialidade entre as demandas, tampouco risco 

de prolação de decisões conflitantes. Isso porque, conforme já explanado 

nos autos, o crédito objeto da execução não se submete aos efeitos da 

recuperação judicial, de forma que a lide executiva é independente e 

autônoma, tanto em relação à devedora principal (recuperanda) quanto 

aos devedores solidários. Por consectário lógico, não comporta 

acolhimento a alegação de que o título exequendo não é exigível sob o 

argumento de que tal crédito está sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial, pois tal questão já restou superada, firmando-se entendimento de 

que o crédito possui natureza extraconcursal e é exigível. Outrossim, vale 
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registrar que, apenas no que concerne à efetivação de atos 

expropriatórios que envolvam o patrimônio da empresa é que se 

reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar a 

respeito. Entretanto, não há vis atrativa neste caso, devendo a execução 

tramitar por este juízo. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CRÉDITOS NÃO INCORPORADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. SUSPENSÃO DA FASE DE EXECUÇÃO. INDEVIDA. 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO 

ESPECIAL FALIMENTAR. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, a Segunda 

Seção (omissi) realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

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

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

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

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

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

da recuperanda" (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). 2. 

Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJ-DF 07155791420198070000 

DF 0715579-14.2019.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 30/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 21/11/2019). Verifica-se, ainda, que os embargantes almejam a 

revisão dos encargos financeiros, apontando abusividade contratual, ante 

a incidência de juros remuneratórios abusivos, capitalização de juros e 

cobrança de encargos de mora ilegais, requerendo a revisão do contrato. 

No entanto, não indicaram o valor que entendem correto, tampouco 

colacionaram demonstrativo, indicando a evolução do débito que reputam 

devido ao embargado. Sobre o tema, insta salientar que o artigo 917, §§ 3º 

e 4º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte: “Art. 917. Nos 

embargos à execução, o executado poderá alegar:(...) § 2o Há excesso 

de execução quando: (...) § 3o Quando alegar que o exequente, em 

excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante 

declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4o Não 

apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de 

mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão 

processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a 

alegação de excesso de execução(...)”. Dessa forma, não há que se falar 

na revisão das cláusulas constantes do instrumento contratual em litígio, 

em consonância com o artigo 917, § 4º, do CPC/2015. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM A 

INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 

DO STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. (...) 3. Quanto ao excesso de execução, o acórdão 

recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de 

que a alegação deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente 

entende ser devido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. A Segunda Seção 

desta Corte, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, firmou 

compreensão de que "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 

do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência 

lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A 

condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada 

em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o 

agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua 

improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do 

recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória". Contudo, 

o presente agravo interno não apresenta tais características. 5. Agravo 

interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 775663 SE 

2015/0220282-4, Relator:  Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de 

Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/02/2018). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Traslade-se cópia da presente para os autos principais, e transitada esta 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006329-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))

V. G. P. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANO DE CASTRO E SILVA OAB - MT0019880A (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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1006329-90.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 5.622,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]; AUTOR(A): 

MARIZA PACHECO e outros REU: UANAS PEREIRA LUZ Considerando o 

teor da Portaria-Conjunta. 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o 

disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das 

audiências), redesigno a audiência de conciliação para o dia 17 de 

setembro de 2020, às 14:00 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação 

do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da 

audiência designada. Sinop/MT, 23 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012334-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARTINS ALVAREZ OAB - MT27303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1012334-60.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Casamento]; REQUERENTE: REDIANO LUIZ AMERICO 

MANTOVANI REQUERIDO: LENIR GUEDES ALVES Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta. 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2020, 

às 14:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério 

Público, Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência 

designada. Sinop/MT, 23 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001477-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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N. T. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste em relação ao Ofício 218/2020/COFP/SGFP/SEPLAG (id 

n. 31456513) e documentos anexos, a fim de fornecer as informações 

necessárias para desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, 

conforme determinação judicial (id n. 29335830). 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-496 GUARDA

Processo Número: 1004036-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. C. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste em relação ao Ofício 219/2020/COFP/SGFP/SEPLAG (id 

n. 31457076) e documentos anexos, a fim de fornecer as informações 

necessárias para desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, 

conforme decisão judicial (id n. 31244834). 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-496 GUARDA

Processo Número: 1006663-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM OAB - MT16333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1006663-56.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 998,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Regulamentação de Visitas]; REQUERENTE: 

ELISANGELA BRUNA DA SILVA REQUERIDO: AROLDO MONSO ARDUINI 

Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de 

reagendamento das audiências), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 17 de setembro de 2020, às 15:00 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação da parte assistida por advogado, esta será intimada 

através do seu causídico. Sinop/MT, 23 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013440-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. G. (REU)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1013440-28.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 3.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Revisão]; AUTOR(A): TED PERALTA FREIRE REU: NERIANE 

APARECIDA GONCALVES Considerando o teor das Portarias-Conjuntas 

números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em seu art. 15, 

inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 17 de setembro de 2020, às 15:30 

horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação da parte assistida por 

advogado, esta será intimada através do seu causídico. Sinop/MT, 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009588-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ROQUE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009588-59.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 700.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]; 

REQUERENTE: DELMIR ROQUE CORREA REQUERIDO: CELMA PEREIRA 

RIBEIRO Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 

281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre 

as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de 

reagendamento das audiências), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 17 de setembro de 2020, às 16:00 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 23 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004244-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1004244-63.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 2.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Oferta]; AUTOR(A): CLENILSON MIRANDA GARCIA REU: ELLEN 

COSTA MESQUITA Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 

247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I 

(recomendação de reagendamento das audiências), redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 17 de setembro de 2020, às 16:30 horas. Ante 

ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública 

e/ou Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 23 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-496 GUARDA

Processo Número: 1008579-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REQUERIDO)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1008579-62.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]; REQUERENTE: 

LUCIMAR IFRAM DA SILVA REQUERIDO: JONATAN ABEL DA SILVA 

Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de 

reagendamento das audiências), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 17 de setembro de 2020, às 17:00 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 23 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006451-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CARVALHO DA COSTA STELLA OAB - RS90786 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. P. (REU)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1006451-35.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos]; AUTOR(A): PAMELA PIRES DE SOUZA PINHEIRO 

REU: MÁRCIO JOSÉ PINHEIRO Considerando o teor das 

Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2020, 

às 13:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério 

Público, Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência 

designada. Não será expedido mandado de intimação para a parte 

assistida por advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 

23 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-496 GUARDA

Processo Número: 1007271-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007271-54.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]; REQUERENTE: 

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES REQUERIDO: MARIANE MARQUES DE 

CAMPOS Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 247, 249 

e 281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre 

as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de 

reagendamento das audiências), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 24 de setembro de 2020, às 14:00 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 23 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-496 GUARDA

Processo Número: 1007271-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. F. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BORGES OAB - MT21927/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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007271-54.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]; REQUERENTE: 

PAULO SERGIO FERREIRA BORGES REQUERIDO: MARIANE MARQUES DE 

CAMPOS Impulsiono os presentes autos no sentido de proceder a 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO 

constituído, para, no prazo de 05 (cinco) dias, FORNECER ENDEREÇO 

ATUALIZADA DA PARTE REQUERIDA, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 

ESTUDO PSICOSSOCIAL, considerando a juntada negativa de estudo, 

conforme id: 30629671. Sinop/MT, 23 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1009879-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. N. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT27498/O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE OLIVEIRA CARLOS OAB - MT27510/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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009879-59.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 880.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Fixação]; REQUERENTE: KATIANE BARBOSA REQUERIDO: 

LAZARO JOSE NUNES MENDES Considerando o teor das 

Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2020, 

às 14:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério 

Público, Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência 

designada. Não será expedido mandado de intimação para a parte 

assistida por advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 

23 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-496 GUARDA

Processo Número: 1007599-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. Q. D. (REQUERENTE)

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:

L. S. O. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1007599-81.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda]; REQUERENTE: RODRIGO QUIRINO DIAS REQUERIDO: 

LAIANE STEFANY OLIVEIRA ALVES Considerando o teor das 

Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2020, 

às 15:00 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério 

Público, Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência 

designada. Não será expedido mandado de intimação para a parte 

assistida por advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 

23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005098-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1005098-57.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 998,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Investigação de Maternidade, Reconhecimento / Dissolução]; 

REQUERENTE: JULIANA LORSCHEITER REQUERIDO: MARCELA CACERES 

DA SILVA Considerando o teor das Portarias-Conjuntas números 247, 249 

e 281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre 

as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

especialmente o disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de 

reagendamento das audiências), redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 24 de setembro de 2020, às 15:30 horas. Ante ao exposto, 

procedo a Intimação do Ministério Público, Defensoria Pública e/ou 

Advogados para ciência da audiência designada. Não será expedido 

mandado de intimação para a parte assistida por advogado. Essa será 

intimada pelo seu causídico. Outrossim, considerando a juntada de 

certidão negativa de citação da requerida id: 29323703, neste ato procedo 

a INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO 

constituído, para, no prazo legal, fornecer endereço atualizada da parte 

requerida para fins de sua citação. Sinop/MT, 23 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014274-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. M. N. (AUTOR(A))

H. J. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. M. (REU)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1014274-60.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Fixação]; AUTOR(A): F. C. M. N. e outros 

REU: LEONCIO AMELIO PEREIRA MADRUGA Considerando o teor das 

Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 05 de outubro de 2020, às 

14:00 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 23 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-496 GUARDA

Processo Número: 1014468-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Prazo do Edital: 20 

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

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1014468-60.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Guarda com genitor ou responsável no exterior]->GUARDA 

(1420) POLO ATIVO: Nome: LUIZ CARLOS PECORARI Endereço: Rua 

Surucuri, Qd. 54, Lote 03, Inexistente, Jardim das Oliveiras, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: CLEUSA CASMIESCKI ANDRADE, 

documentos não informados nos autos. QUE SE ENCONTRA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para comparecer à audiência de conciliação redesignada, a 

realizar-se no dia 05/10/2020, às 14:30h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, 

no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop/MT, devendo comparecer 

acompanhado de seu advogado ou defensor público. CERTIDÃO DE 

REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: Considerando o teor das 

Portarias-Conjuntas números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 05 de outubro de 2020, às 

14:30 horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. 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, 

23 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.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014468-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. (REQUERIDO)

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 CERTIDÃO Dados do Processo: 

1014468-60.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Guarda, Guarda com genitor ou responsável no exterior]; 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS PECORARI REQUERIDO: CLEUSA 

CASMIESCKI ANDRADE Considerando o teor das Portarias-Conjuntas 

números 247, 249 e 281, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em seu art. 15, 

inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 05 de outubro de 2020, às 14:30 

horas. Ante ao exposto, procedo a Intimação do Ministério Público, 

Defensoria Pública e/ou Advogados para ciência da audiência designada. 

Não será expedido mandado de intimação para a parte assistida por 

advogado. Essa será intimada pelo seu causídico. Sinop/MT, 23 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

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009774-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

EXCELENTISSIMO PREFEITO(a) MUNICIPAL DA CIDADE DE SINOP/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 

#1009774-82.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: SIMONE VIEIRA DA SILVA 

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO PREFEITO(A) MUNICIPAL DA CIDADE DE 

SINOP/MT, 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 – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida na SENTENÇA e PROVIDA no ACÓRDÃO de ID. 

27619702 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; 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, 23 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005971-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PALACIO CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (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 

#1005971-28.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ANTONIA PALACIO CLEMENTE 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos 

autos, verifica-se que, por meio de julgamento da APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO, conforme ID. 26260729, a TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAL assim dispôs: “Ante o exposto, conheço do recurso 

inominado e por ser a decisão recorrida contrária ao disposto na Súmula 

no 10 desta Turma Recursal, em face ao estatuído no art. 932, inciso V, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE 

PROVIMENTO e reconheço a ocorrência da prescrição dos pleitos 

contidos na petição inicial, reformo a sentença e JULGO IMPROCEDENTE A 

PRETENSAO DA PARTE AUTORA. Deixo de condenar a parte Recorrida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em face ao 

disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.”; II – Sendo assim, não vislumbro 

requerimento cabível de direito a ser feito pela parte Autora, e, via de 

consequência, DETERMINO que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as cautelas de estilo, nos termos do artigo 1.006 da CNGC/MT, que 

dispõe “transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”; III – Por fim, CONSIGNO que fica 

AUTORIZADO pelo período de 06 (seis) meses o DESARQUIVAMENTO do 

feito com ISENÇÃO de CUSTAS, NÃO sendo NECESSÁRIO, portanto, o 

RECOLHIMENTO das CUSTAS JUDICIAIS referente a este ato pelo PRAZO 

FIXADO, SALVO nos casos elencados no art. 1.181, § 2º, da CNGC/MT, o 

qual disciplina que “nos pedidos de desarquivamento de processo 

formulados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, e aqueles em 

que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não haverá a 

cobrança de custas de desarquivamento” independentemente de prazo 

assinalado. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005150-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

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 1005150-53.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:MAURICIA 

RAMOS DA SILVA ECKERT POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 de 

abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005092-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

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 1005092-50.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.396,67 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:INES FERREIRA 

DE ARAUJO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelação(ões) apresentada(s) 

que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 de abril de 2020. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008601-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA MONTREZOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1008601-23.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SANDRA MARA MONTREZOL POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 de 

abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009082-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIONE ALVES CANTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1009082-83.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:PAULO DIONE ALVES CANTOR POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE 

SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 de 

abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010681-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOREIRA E COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1010681-23.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 237.279,96 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CLAUDIA MOREIRA E COSTA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 
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Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 de 

abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013424-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS BENTO ORTENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (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 

#1013424-74.2017.8.11.0015 AUTOR(A): DAMARIS BENTO ORTENCIO DE 

OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – INTIME-SE o 

Requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE, nos 

termos do artigo 435, § único, do CPC/2015, sobre a PETIÇÃO e 

DOCUMENTOS de ID. 19260212. II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004126-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA OMODEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-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 

#1004126-53.2020.8.11.0015 AUTOR: CLAUDIA CRISTINA OMODEI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - RECEBO 

a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM); III – Logo, CITEM-SE os Requeridos quanto aos termos da 

presente ação, CIENTIFICANDO-OS que dispõem do prazo de 30 (trinta) 

dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219, 229 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos 

do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – Por fim, 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004574-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/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 

#1004574-26.2020.8.11.0015 AUTOR(A): IRINEU MARTINS REU: 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012655-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP 

(REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 

#1012655-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DE LOURDES DA SILVA 

REU: TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO 

VITALÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA DE 

LOURDES DA SILVA em desfavor de TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS 

MATOGROSSENSES EIRELI (TIM TURISMO) e MUNICÍPIO DE SINOP-MT. 

Aduz a inicial que “a Requerente é pessoa idosa e aposentada que faz 

exames e tratamentos médicos periódicos, buscando manter uma melhor 

qualidade de vida e que, por essas razões, tem a necessidade de recorrer 

ao atendimento público realizado no Hospital Regional de Sorriso, por meio 

do SUS – Sistema Único de Saúde – e administrado pelo Consórcio Público 

de Saúde Vale do Teles Pires” e que “no dia 30/10/2018, para a realização 

desse seu traslado, a Autora, fez uso do transporte patrocinado pelos 

Requeridos em razão de Contrato Licitatório (Processo ADM 065/2018) no 

qual, a 1ª Requerida, se sagrou vencedora”. Sustenta que “no momento da 

viagem de retorno realizada a partir da cidade de Sorriso/MT com destino à 

cidade de origem e onde reside e domicilia (Sinop/MT), a Autora, foi vítima 

de um acidente ocorrido no interior do veículo da 1ª Ré, sendo prensada 

pela porta pneumática do veículo (ônibus) da 1ª Ré (M. Benz, Placa 

QBG-6663, Renavam 01068906739) controlada pelo seu condutor, 

causando-lhe grave rompimento dos tendões dos seus membros 

superiores”. Ressalta que “imediatamente, passou a sentir intensa dor em 

ambos os ombros e braços e sem receber qualquer tipo de amparo do 

condutor do veículo da 1ª Ré, tais como, ser conduzida ao hospital mais 

próximo ou, ao menos, ter acionado em seu favor os bombeiros da cidade 

em que estavam (Sorriso/MT) para ministrarem os primeiros socorros e a 

levarem para o Hospital Regional, mal conseguindo se mover, a Autora, se 

teve que permanecer sentada dentro do ônibus e aguardar a realização 

da viagem de retorno até a sua cidade (Sinop-MT)”. Informa, ademais, que 

“ao desembarcar em sua cidade, prontamente, a Autora buscou pelo 

socorro médico no Unidade de Pronto Atendimento – UPA – da cidade de 

Sinop-MT, para amenizar as fortes dores e o sofrimento que lhe afligia, só 

sendo atendida às 20h14min, conforme Prontuário de Atendimento anexo”, 

que no dia 14/11/2018, com a diminuição das dores devido ao uso dos 

medicamentos prescritos, compareceu junto à Polícia Judiciária Civil de 

Sinop/MT para lavrar o Boletim de Ocorrência nº 2018.354867, cuja cópia 
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segue anexa”, que “no dia 27/11/2018, a Autora foi procurada pela 

empresa Ré para assinar um Termo Extrajudicial de Acordo, no qual a 1ª 

Ré se comprometia a custear os exames que seriam realizados para 

apurar se houve relação do incidente com as lesões sofridas pela Autora 

a fim de custear o tratamento para recuperação da lesão causada” e que 

“no dia 06/12/2018, a Autora foi submetida ao exame de Ressonância 

Magnética em ambos os ombros, realizado no Hospital e Maternidade Dois 

Pinheiros, indicado pela empresa Ré, conforme laudos anexos, e, no dia 

11/12/2018, a Autora recebeu o terrível diagnóstico”. Sustenta que “houve 

lesão dos tendões do manguito rotador ombro direito e esquerdo (CID. 

M75.1), sendo necessário o tratamento por artroplastia reversa, de acordo 

com o relatório médico subscrito pelo médico ortopedista e traumatologista, 

Dr. Lynton Moretti Stoppa, CRM/MT 4189”, possuindo “o custo total da 

operação à época era de R$ 214.900,00 (duzentos e quatorze mil e 

novecentos reais), sendo R$ 107.450,00 (cento e sete mil, quatrocentos e 

cinquenta reais) por membro, conforme orçamento subscrito pelo citado 

médico ortopedista”. Segue aduzindo que “tendo apresentado os referidos 

documentos médicos (relatório e orçamentos) à 1ª Ré e acreditando que 

iria cumprir com o avençado no citado Termo Extrajudicial de Acordo, a 

Autora, aguardou aproximadamente 15 (quinze) dias análise dos 

sobreditos documentos e pela resposta”, salientando que “devido a 

negligência da 1ª Ré com suas responsabilidades, a Autora, continua 

sofrendo com as fortes dores em seus membros superiores que se 

intensificam a cada dia e impossibilitam-na de realizar as mais simples 

tarefas das lides domésticas (limpar a casa, lavar e passar a roupa, 

dentre outras) ou de higiene pessoal, como um simples banho, 

necessitando fazer uso constante de medicamentos, porém, os seus 

efeitos são apenas paliativos, posto que, o problema, somente pode ser 

resolvido por meio da citada intervenção cirúrgica da qual, inclusive, diante 

do seu quadro de saúde, permanece necessitada”. Esclarece que “por 

tratar de uma pessoa idosa e que recebe como subsídio mensal uma 

aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo, não possui condições 

financeiras suficientes para pagar as despesas com os procedimentos 

cirúrgicos necessários” e que “infelizmente, a 1ª Ré se furtou às suas 

responsabilidades objetivas e se negou integralmente ao cumprimento do 

acordo proposto por ela própria”. Por essas razões, REQUER, “o 

deferimento dos pedidos liminares sem ouvir a parte contrária, para 

compelir a 1ª Ré e/ou eventual seguradora, a prestarem integral 

assistência médica à Autora vítima do acidente, fornecendo todo o 

tratamento necessário para resguardar a sua saúde, garantindo médicos, 

exames clínicos, exames laboratoriais, cirurgias (inclusive cirurgias 

estéticas), medicação e cuidadores profissionais domésticos, até o pleno 

restabelecimento da vítima. Caso a vítima tenha ficado com algum problema 

de natureza vitalícia, a 1ª Ré deve ser obrigada a custear o tratamento até 

a morte da vítima, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) a ser revertido em favor da Autora para custeio das despesas com 

o tratamento; e Como medida acautelatória de urgência, a expedição de 

mandado liminar, “inaudita altera parte”, para intimar o Município de Sinop a 

depositar nos presentes autos os valores referentes ao repasse que 

tenha retido decorrentes da licitação, na qual sagrou-se novamente 

vencedora a 1ª Ré, conforme Pregão Presencial nº 30/2019 SRP 55/2019, 

publicado no Diário Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, Ano 8 nº 1647, em 14/06/2019, página 85, o qual segue 

anexo, bem como, que seja oficiado aos demais órgãos públicos 

contratantes da 1ª Ré, para depositarem nos presentes autos os valores 

referentes aos repasses, no intuito de ser reservado quantia suficiente 

para garantia da presente ação”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE EVIDÊNCIA 

caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS FINAIS 

da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL DIREITO do 

demandante, mesmo nas situações em que não exista a urgência, como 

um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se “das outras, 

pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor ou pelo 

elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). Passamos, portanto, à análise dos pedidos 

liminares formulados: DA TUTELA DE EVIDÊNCIA Em tutela de evidência, a 

parte Autora pugna pelo deferimento, em sede liminar e sem ouvir a outra 

parte, na obrigação de fazer consiste em “compelir a 1ª Ré e/ou eventual 

seguradora, a prestarem integral assistência médica à Autora vítima do 

acidente, fornecendo todo o tratamento necessário para resguardar a sua 

saúde, garantindo médicos, exames clínicos, exames laboratoriais, 

cirurgias (inclusive cirurgias estéticas), medicação e cuidadores 

profissionais domésticos, até o pleno restabelecimento da vítima” e “caso 

a vítima tenha ficado com algum problema de natureza vitalícia, a 1ª Ré 

deve ser obrigada a custear o tratamento até a morte da vítima”. O artigo 

311 do CPC/2015 estabelece acerca da Tutela de Evidência: Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Assim, 

da leitura da norma supramencionada, se infere que a hipótese de 

concessão liminar da tutela de evidência se restringe apenas aos casos 

estabelecidos nos incisos II e III. Conclui-se, portanto, que o parágrafo 

único do art. 311 do CPC estabelece, expressamente, que, somente nos 

casos dos incisos II e III, o juiz poderá decidir a tutela da evidência 

liminarmente, isto é, "inaudita altera pars", sendo vedado, pois, o 

deferimento, em tal momento processual, nas hipóteses dos incisos I e IV, 

exigindo nesses casos, a prévia apresentação de defesa pelo Réu para a 

análise dos requisitos da liminar postulada, eis que não tem como verificar 

a dúvida acerca das provas apresentadas pelo Autor, bem como a abuso 

de direito de defesa, sem que o Réu tenha se manifestado nos autos. Ao 

fundamentar seu pedido de tutela de evidência, a Autora faz uso do inciso 

II, do artigo 311, do CPC/2015, o qual exige, cumulativamente, para o 

deferimento da medida, provas documentais dos fatos alegados na 

exordial e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante, o que não foram demonstrados nos autos. Como se sabe, a 

RESPONSABILIDADE do ESTADO (gênero), em regra, é OBJETIVA, 

respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes 

causarem a terceiros, sendo, para tanto, imprescindível a PROVA do 

NEXO DE CAUSALIDADE entre o ATO PRATICADO e o DANO dele 

advindo. No presente caso, apesar de a parte Autora ter colacionado aos 

autos documentos que comprovam a ocorrência do acidente, não há 
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nesse momento processual, provas que demonstram indene de dúvidas o 

nexo de causalidade entre o acidente e as lesões suportadas por ela, 

elemento esse imprescindível para atribuição de responsabilidade ao 

Estado, sendo necessário, dentro desse cenário, que se realize instrução 

probatória. Além disso, não há súmula vinculante, nem tema firmado em 

julgamento de recurso repetitivo sobre o caso objeto dos presentes autos, 

sendo incabível, portanto, a tutela de evidência. A propósito excerto de 

julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO 

DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA 

TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS 

CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO 

PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A concessão de tutela de 

evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para 

oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo 

Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de 

fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento 

de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na 

hipótese. 2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao 

recurso especial. (STJ - AgInt na Pet: 12363 RJ 2018/0250623-3, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019). Grifo Nosso 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE Cobrança. Empresa aérea. 

concessão de serviço público. Administradora aeroportuária. Percentual 

da tarifa de embarque. normas regulamentares. ANAC. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO IMPOSITIVA. Tutela de evidência. Requisitos. Art. 311 do 

CPC/2015. Ausência. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

contra decisão em que se negou o pedido de concessão de tutela de 

evidência formulado pela autora/agravante, consistente na autorização 

para realizar a retenção de percentual das tarifas de embarque 

aeroportuário, no montante que entende devido. 2. A tutela de evidência, 

regulada pelo CPC/2015, no art. 311, dispensa a demonstração do risco 

dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, 

desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus 

quatro incisos. 3. A concessão da tutela de evidência com espeque no 

inc. II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação 

documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela 

parte agravante. 4. Quanto aos incs. I e IV do art. 311 do CPC/2015, a 

concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do 

contraditório pela parte ré, consoante se extrai, a contrario sensu, do 

parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que 

o pedido veiculado pela agravante é initio litis. 5. (...) 7. Se o direito alegado 

pela agravante não se encontra evidente, não se encaixando em nenhuma 

das hipóteses elencadas nos incisos do art. 311 do CPC/2015, é incabível 

a concessão da tutela de evidência. 8. Recurso conhecido e desprovido. 

(Acórdão n.1050011, 07042844820178070000, Relator: CESAR LOYOLA 

2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 

03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo Nosso Consigna-se que 

o Tema 130 do Supremo Tribunal Federal, qual seja: “A responsabilidade 

civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 

público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do 

serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”, 

utilizado como fundamento pela Autora para formular seu pedido de tutela 

de evidência, se fosse considerado, apenas se aplicaria ao Requerido TIM 

- TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI – EPP, eis que 

o referido tema trata-se da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 

direito privado. Ante ao exposto, incabível o deferimento da tutela de 

evidência nos termos do que preceitua o art. 311, inciso II do CPC/2015, 

haja vista que não comprovou documentalmente os fatos alegados na 

exordial e nem que existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos 

ou em súmula vinculante. DA TUTELA DE URGÊNCIA Em tutela de urgência, 

a parte Autora pugna pelo deferimento, sem ouvir a outra parte, da 

obrigação de fazer consistente em “compelir as Rés ao pagamento integral 

de todas as despesas pré-operatórias necessárias à completa 

recuperação das lesões em ambos os ombros, incluindo os 

custos/despesas com os exames pré operatórios, às cirurgias, pós 

operatório, próteses, aparelhos e tratamentos ortopédicos, fisioterápicos e 

ocupacionais, além de assistência profissional doméstica, restituindo, a 

Autora, ao seu ‘status quo ante’ ao acidente”, bem como pela “expedição 

de mandado liminar, “inaudita altera parte” (CPC, arts. 294 e 300), 

intimando, além do Município de Sinop-MT, os municípios relacionados 

acima, para depositarem deixando à disposição desses autos, os valores 

referentes aos repasses que tenham retidos, decorrentes das licitações 

na qual sagrou-se vencedora, a 1ª Ré, até o valor da presente ação”. No 

caso versando, entendo que a TUTELA de URGÊNCIA pretendida não é 

aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL 

FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. Depreende-se 

dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA NÃO 

MERECE ACOLHIMENTO. Vejamos. Os artigos 6º e 196 da Constituição 

Federal dispõem que (i) a assistência à saúde é direito social fundamental 

inerente à dignidade da pessoa humana, e (ii) a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Todavia, os direitos fundamentais não são absolutos e sua 

concretização depende de condições da realidade fática, afora a 

exigência constitucional de acesso universal e igualitário às ações e 

serviços públicos de saúde. Não obstante ser correto afirmar que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, segundo o artigo 196 da CR/88, tal 

assertiva não implica na irrestrita e automática responsabilidade dos entes 

políticos com toda e qualquer despesa efetivada pelos cidadãos quando 

relacionada à saúde. Nessa esteira, firmou-se, na jurisprudência, a 

orientação no sentido de que o direito ao ressarcimento das despesas 

médicas particulares pelo Poder Público, que em analogia estendo para a 

postulação do pagamento, pressupõe prova irrefutável de negativa 

(injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou fato 

excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de 

inexistência ou insuficiência do serviço público. ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES 

PARTICULAR. SUS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. 1. O direito ao 

ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é 

reconhecido nos casos em que há negativa de tratamento médico no 

Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o 

imediato atendimento particular, e, no caso dos autos, ambas as situações 

se apresentaram comprovadas. Logo, cabível ressarcimento das 

despesas médico/hospitalares. 2. Apelações improvidas. (TRF-4 - AC: 

50053703220154047005 PR 5005370-32.2015.4.04.7005, Relator: 

CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 

30/01/2019, QUARTA TURMA). Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. 

TRATAMENTO MÉDICO CUSTEADO PELO PACIENTE. PRETENSÃO DE 

REEMBOLSO DE VALORES PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 

Ausência de direito subjetivo, oponível ao Estado, ao ressarcimento de 

despesas decorrentes de tratamento particular custeado pelo paciente. 

Atendimento que não ocorreu pelo SUS por opção da paciente, não vindo 

aos autos qualquer demonstração de que tenha provocado o Estado e 

mesmo o Poder Judiciário objetivando o fornecimento do tratamento 

prescrito e que este tenha sido negado pelo poder público, obrigando o 

patrocínio particular pela apelante. Precedentes. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70064570211, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 

29/07/2015). Grifo nosso Dada essa conjuntura, verifica-se que, no 

presente caso, pelo menos neste primeiro momento, não há que se falar 

em custeio pelo Ente Estatal de prestação integral de assistência médica, 

eis que a sua disposição o Sistema Único de Saúde de tem a obrigação de 

fornecer gratuitamente os atendimentos que ela vier a necessitar. Além 

disso, não colacionou aos autos documentos que comprovam negativa por 

parte do Poder Público em prestar atendimento a Autora, quando está 

apresentou problemas de saúde, ou fato excepcional que justifique o 

imediato atendimento particular, sendo inadmissível, dentro dessa 

perspectiva, aceitar que o dinheiro dos cofres públicos seja gasto para 

custear no setor privado todo o atendimento de saúde à Autora, sendo 

que possui em sua disponibilidade o Sistema Único de Saúde, o qual está 

prontamente preparado para atendê-lo. Insta consignar, ademais, que 

entender de maneira diversa seria admitir que o administrado escolhesse, 

de acordo com sua conveniência, o hospital em que pretende ser atendido 

para, depois, transferir os correspondentes os custos aos cofres 

públicos. Ora, se este optou por procurar um serviço privado, estando a 

sua disposição o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, deve arcar 

com custos oriundos desse serviço. Outrossim, mesmo que o 

entendimento fosse diverso, não seria coerente e nem razoável, onerar os 

cofres públicos, nesse momento processual, eis que o caso sub judice 

demanda dilação probatória, a fim de comprovar se do acidente suportado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 133 de 237



pela Autora decorreram as lesões que ela apresenta, não sendo cristalino 

nesse momento que no final do processo o pleito será procedente. No que 

tange, ao pleito de depósito dos repasses que teria direito o Requerido TIM 

- TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI (TIM TURISMO) 

decorrente de contratos com os órgãos públicos a fim de garantir a 

presente ação, entendo, incabível, eis que existem outros meios 

disponíveis para garantir o Juízo, que não a retenção dos valores que 

referida empresa teria direito pela obrigação contratual. Além disso, todo 

aquele que presta serviços tem direito de receber sua contraprestação, 

sendo, indispensável a percepção dos valores ajustados para 

manutenção da empresa, sendo admissível, a retenção de pagamentos 

somente nos casos de descumprimento contratual ou permitidos em lei, o 

que não se vislumbra na hipótese. Dessa forma, AUSENTE os REQUISITOS 

AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA. A propósito excerto de 

julgados: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO - 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - 

ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do 

CPC, poderá ser LIMINARMENTE deferida a tutela de urgência quando 

"houver elementos que evidenciem a PROBABILIDADE do DIREITO e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Verificada em 

sede de cognição sumária a ‘AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe. (N.U 

1000071-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) grifo nosso. 

IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA APÓS A 

REALIZAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – RECURSO 

DESPROVIDO. A presença da PROBABILIDADE do DIREITO, do perigo de 

dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de 

urgência. A AUSÊNCIA dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo 

e superficial, enseja a manutenção da LIMINAR INDEFERIDA pelo Juízo a 

quo. (N.U 1005564-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) grifo nosso. Logo, o INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. 

“Ex positis”, INDEFIRO os PEDIDOS de TUTELA de EVIDÊNCIA e de TUTELA 

de URGÊNCIA postulados. DEFIRO os BENEFÍCIOS da GRATUIDADE da 

JUSTIÇA, nos termos do art. 98 do CPC. DEFIRO o PEDIDO de PRIORIDADE 

na TRAMITAÇÃO do presente FEITO por se tratar de PESSOA IDOSA, ao 

que DETERMINO que se PROCEDA com as devidas ANOTAÇÕES. Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). CITEM-SE, 

INTIMINANDO os Requeridos deste “decisum”, para, em querendo, 

apresentarem CONTESTAÇÃO quanto aos termos da presente ação, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigos 183 e 335 CPC/2015). Após, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) 

dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. DÊ-SE VISTA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO na condição de FISCAL da ORDEM JURÍDICA, nos 

termos do art. 43, inciso I, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.743/2003) , eis 

que “esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a 

intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de 

idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da 

Lei nº 10.741/2003. Precedentes” (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 

2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 06/12/2018). Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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#1007844-92.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: SAL ALUGUEL DE CARROS 

LTDA IMPETRADO: ILMA SRA. ROSANA TEREZA MARTINELLI, PREFEITA 

MUNICIPAL DE SINOP/MT Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por SAL ALUGUEL DE 

CARROS LTDA, representada por seu sócio administrador 

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT. Aduz a inicial que “a Impetrante é pessoa jurídica de direito 

privado, com objeto social de locação de veículos, nos termos do Contrato 

Social encaminhado em anexo”, sendo “possuidora de tais atribuições, 

bem como das demais condições de participação estabelecidas em Edital 

(anexo), a Impetrante participou de processo licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 SRP 06/2019 DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SINOP DO ESTADO DE MATO GROSSO, para contratação 

de empresa especializada em prestação de serviços de transporte 

escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Cultura”. Estende afirmando que “diante da análise do 

Edital, a empresa ora Impetrante elaborou suas propostas com base no 

veículo ônibus simples, tipo urbano, para participar da sessão do Pregão 

Presencial, a qual ocorreu na data de 13/02/2019 às 09h00min, ocasião 

em que foram apresentadas as propostas pelas empresas licitantes, nos 

termos previstos no edital, sagrando-se a Impetrante como VENCEDORA”. 

Sustenta que “no momento em que a empresa fora assinar a Ata de 

Registro de preços, verificou que a Impetrada havia modificado o tipo do 

veículo de "Ônibus Urbano" para "Ônibus Rodoviário”, razão pela qual se 

recusou a assinar a Ata, uma vez que o valor da proposta a ser 

apresentada para cada tipo de veículo é substancialmente diverso”. 

Esclarece que, diante disso, “se fez impossível a assinatura de Ata de 

Registro de Preços no certame, ante a divergência do tipo de veículo 

apresentado no decorrer do processo licitatório, o que geraria sérios 

danos à Impetrante”. Informa que “diante de tal situação, protocolou 

NOTIFICAÇÃO junto à Prefeitura Municipal de SINOP/MT, pleiteou que fosse 

corrigido imediatamente em conformidade ao item 4.2, sob pena de 

violação ao art. 21, Parágrafo 4º da Lei 8.666/93, todavia, não obteve 

resposta à sua Notificação, recebendo na sequência NOTIFICAÇÃO PARA 

DEFESA PRÉVIA em Relação ao Processo Administrativo Sancionador nº 

005/2019, também conforme cópia anexa cumprimento das cláusulas do 

Edital do Pregão Presencial nº 004/2019, Sistema de Registro de Preços nº 

006/2019”. Esclarece, ademais, que “em atenção à abertura do Processo 

Administrativo Sancionador – PAS Nº 005/2019, apresentou a Impetrante 

defesa, onde demonstrou a inexistência de qualquer irregularidade que 

culminasse na aplicação das penalidades explanadas no Relatório 

Preliminar encaminhado”, salientando que “demonstrou a Impetrante à ora 

Impetrada que, ao revés do que se “apurou” no Relatório Preliminar, a 

empresa não detinha conhecimento de que se tratava de tipo de ônibus 

diverso do previsto em Edital e em Ata de Registro de Preços” e que “resta 

evidente da simples análise da disposição acima, sobre o prejuízo 

originado aos participantes do certame, ante o “EQUÍVOCO” ocorrido, 

conforme fora denominado em Ata de Registro de Preços”. Ressalta que 

“não há que se falar no descumprimento pela empresa das exigências 

descritas no Edital do Pregão Presencial n. 004/2019, SRP n. 006/2019, 

nem tampouco na aplicação das sanções mencionadas, UMA VEZ QUE O 

VERDADEIRO DESCUMPRIMENTO OCORREU PELA PROMOTORA DA 

LICITAÇÃO, AO PUBLICAR EDITAL CONTRADITÓRIO, COM POSTERIOR 

ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO, QUE AFETOU DIRETAMENTE AS EMPRESAS 

LICITANTES”. Aduz ainda que “ciente de tal situação ingressou a 

Impetrante com Pedido de Tomada de Contas junto ao TCE-MT, apontando 

as irregularidades acima expostas e solicitando as devidas apurações e 

providências visando a regularização da situação apontada, o que gerou o 

Processo nº 124303/2019” e que “em referido processo, a Secretaria de 

Controle Externo de Contratações Públicas emitiu relatório apontando que 

de fato ocorreu divergência entre os termos dos documentos do processo 

licitatório, reconhecendo ainda que a situação configura clara ofensa à Lei 

de Licitações (da Lei 8.666/1993) já que não houve reabertura do prazo 

para propostas após modificação substancial de exigência editalícia”. 
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Informa também que “NESTE ÍNTERIM, FORA REVOGADO PELA 

AUTORIDADE COATORA O CERTAME PELA NÃO ASSINATURA DA ATA 

PELA ORA IMPETRANTE”. Fundamenta que “fora INDEVIDAMENTE 

REVOGADO O PROCESSO DE LICITAÇÃO PELA NÃO ASSINATURA DA 

ATA PELA ORA IMPETRANTE, uma vez que permanece controverso o tipo 

de veículo necessário à Administração Pública, no caso em epígrafe, ante 

a divergência entre o Edital publicado e a Ata apresentada para assinatura 

pela Impetrante”. Por essas razões, REQUER, “que seja CONCEDIDA A 

MEDIDA LIMINAR, para determinar: a) a SUSPENSÃO DA REVOGAÇÃO DO 

CERTAME até o deslinde do presente feito, impedindo-se a abertura de 

novo certamente sobre o mesmo veículo objeto, qual seja VEÍCULO 

ÔNIBUS SIMPLES, TIPO URBANO; e b) a suspensão do processo 

administrativo aberto pela impetrada em desfavor da impetrante pelo fato 

desta última ter se negado a firmar a ata de registro de preço pela razão 

justificável de estar em desacordo do objeto do edital, do modelo da ata e 

da minuta do contrato, evitando assim lesão à Impetrante através das 

culminações possíveis, evitando a aplicação destas em detrimento de 

parte que seguiu detidamente as normas legais ignoradas pela Impetrada”. 

(sic). CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. ANTES da ANÁLISE do PEDIDO 

LIMINAR, fora DETERMINADO A NOTIFICAÇÃO do Requerido para se 

MANIFESTAR quanto aos FATOS ALEGADOS pelo Autor, contudo, este se 

manteve inerte (ID. 24446848). É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 

LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, a relevância 

dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. 

Vejamos: “In casu”, a Impetrante se insurge em face da REVOGAÇÃO do 

PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2019, SRP N. 006/2019, bem como do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR N. 005/2019, fundamentado 

que, estes não devem prosperar, eis que a negativa em firmar a ata de 

registro de preço decorreu do fato de haver divergência entre o tipo de 

veículo apresentado no decorrer do processo licitatório daquele constante 

na respectiva Ata de Registro de Preços. Pois bem. O EDITAL DE 

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019 SRP 06/2019, na parte que 

trata da execução do serviço e do prazo, no item 23.2 estabelece que: 

“23.2 Os serviços serão realizados por meio de veículo ônibus simples, 

tipo urbano, de acordo com o quadro de itinerários conforme item 4, 

seguindo o horário de funcionamento das Escolas da Rede Pública de 

Ensino, em conformidade com o Calendário Escolar definido pelas 

Unidades Educativas e aprovado pela Secretaria de Educação, Esporte e 

Cultura do Município de Sinop/MT, podendo sofrer alterações dos mesmos, 

desde que haja necessidade e de comum acordo entre Contratante e a 

Contratada”. (sic) Grifo nosso Outrossim, no Anexo I do referido Edital, na 

parte que trata da especificação dos serviços, o item 6.1 dispõe que: “6.1. 

Os serviços serão realizados por meio de veículo ônibus simples, tipo 

rodoviário, de acordo com o quadro de itinerários conforme item 4, 

seguindo o horário de funcionamento das Escolas da Rede Pública de 

Ensino, em conformidade com o Calendário Escolar definido pelas 

Unidades Educativas e aprovado pela Secretaria de Educação, Esporte e 

Cultura do Município de Sinop/MT, podendo sofrer alterações dos mesmos, 

desde que haja necessidade e de comum acordo entre Contratante e a 

Contratada”. (sic) Grifo nosso Verifica-se, portanto, que há divergências 

no edital, ora fala-se que o tipo do ônibus é rodoviário, ora fala-se que é 

urbano. Dessa forma, não se vislumbra, em análise de cognição sumária, 

irregularidade no fato do Representante da Requerente ter se negado a 

assinar a Ata de Registro de Preços nº 47/2019, por ter constatado 

divergência no tipo do ônibus, tendo agido aparentemente de boa-fé, ainda 

mais que, a especificação do ônibus tipo urbano consta do corpo do texto 

do edital ao passo que o tipo rodoviário consta somente do Anexo I do 

Edital. Dada essa conjuntura, presume-se, como consectário lógico, que 

as mesmas características descritas no texto do Edital constaram em seus 

respectivos anexos, podendo passar despercebido pelos olhos dos 

licitantes à divergência apontada, que aparentemente foi o que aconteceu 

nesse caso. Apesar de evidenciado o fumus bonis iuris, não resta 

demonstrado o periculum in mora, uma vez que a suspensão da 

revogação do certame com o impedimento de abertura de um novo 

processo licitatório para “contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de transporte escolar para atender às 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura” é 

incoerente pelo fato de que a Administração Pública não poderia aguardar 

até o trânsito em julgado de uma sentença judicial, que leva em torno de 

aproximadamente 2 (dois) anos, sem contratar uma empresa para realizar 

o transporte público escolar no município. Assim, uma vez ausente um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o 

“PERICULUM IN MORA”, o INDEFERIMENTO é MEDIDA que se impõe. 

Consigna-se que DEIXO de APRECIAR o pedido de SUSPENSÃO do 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR N. 005/2019, eis que sobre 

o referido processo administrativo possui em tramite a Ação Anulatória 

PJE n° 1011741-31.2019.8.11.0015, na qual já foi apreciada, inclusive, a 

liminar, que suspendeu os efeitos da decisão proferida naquele 

procedimento. “Ex positis”, INDEFIRO a LIMINAR PRETENDIDA. 

NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as 

informações que entender(em) ser pertinentes, bem como cientifique o 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, 

conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). DETERMINO o 

APENSAMENTO DESTE PROCESSO com os Autos PJE n° 

11011741-31.2019.8.11.0015, a fim de se evitarem decisões conflitantes. 

Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO 

DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

DE MEDIDA LIMINAR proposta por EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e UNIC EDUCACIONAL LTDA. em desfavor do 

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE SINOP. 

Aduz a inicial que “trata-se de mandado de segurança que visa à nulidade 

dos Pareceres Fiscais emanados pela Coordenação de Fiscalização 

Tributária da Secretaria de Finanças do Município de Sinop que enquadrou 

as impetrantes no regime de estimativa de apuração do ISSQN para o ano 

de 2020”, salientando que “referido tributo é apurado com base na receita 

do contribuinte, sendo o regime de estimativa uma exceção à regra, 

devendo ser aplicado somente em casos específicos previamente 

definidos, quando não se sabe, ao certo, a real receita do contribuinte”. 

Estende afirmando que “as impetrantes são Instituições de Ensino Superior 

(IES) de renomada reputação nacional que prestam unicamente serviços 

educacionais, estando obrigadas, inclusive, a emitir Nota Fiscal eletrônica 

para cada serviço prestado. Daí, decorre a facilidade em obter sua receita 

mensal a fim de apurar o ISS devido, não se justificando a adoção do 

regime de estimativa”. Por essas razões, REQUER, “a concessão da 

medida liminar, inaudita altera pars, com fulcro no artigo 7, inciso III da Lei 

n° 12.016, de 2009, suspendendo os efeitos dos Pareceres Fiscais 

números 39117/2020 e 39118/2020, autorizando que as impetrantes 

recolham o ISSQN com base no valor da receita efetivamente auferida, 

apurada pela soma das NF Eletrônicas mensalmente emitidas”. (sic). 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS 

LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI 

JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de 

LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de 

Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na antecipação realizada 

através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso dos autos, a relevância 

dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. 

Vejamos: “In casu”, as Impetrantes se insurgem em face dos Pareceres 

Fiscais n° 39117/2020 e n° 39118/2020 que as enquadraram no regime de 

estimativa, autorizando a emissão das guias de recolhimento do ISS (DAM) 

até a competência 06/2020, que segundo suas alegações devem ser 

anuladas, eis que emitem Nota Fiscal Eletrônica para todos os serviços 

prestados tendo o ente tributante conhecimento do valor da receita 

mensalmente auferida para fins de incidência de alíquota para cobrança 

do ISS. Pois bem. As Impetrantes são pessoas jurídicas de direito privado 

que fornecem serviços de ensino superior estando enquadradas no item 

8.01, Anexo II, do Código Tributário Municipal, devendo, portanto, recolher 

o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a teor do artigo 

159 do referido regramento, a saber: “Art. 159 O Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza - ISSQN tem como fato gerador a prestação de 

serviços constantes do Anexo II desta Lei Complementar, ainda que esses 

não se constituam como atividade preponderante do prestador.” A base 

de cálculo do referido imposto é o preço do serviço no qual incidirá a 

alíquota de 3% por se tratar as Impetradas de instituições de ensino, nos 

termos do art. 165 do Código Tributário Municipal, a saber: “Art. 165. A 

base do cálculo do imposto é o preço do serviço, sobre o qual incidirá a 

alíquota de 4% (quatro por cento), com exceção das instituições de ensino 

sobre as quais incidirá a alíquota de 3% (três por cento) e as instituições 

financeiras sobre as quais incidirá a alíquota de 5% (cinco por cento).” Por 

sua vez, o preço do serviço é a receita bruta recebida pelo serviço 

prestado, nos termos do §1º do artigo 166, veja-se: “§1º. O preço do 

serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em 

virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, 

seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, de ressarcimento, de 

reajustamento ou de outro dispêndio de qualquer natureza.” Dessa forma, 

nota-se que como regra geral a base do cálculo do imposto é o preço do 

serviço prestado. Contudo, quando não existem dados para aferir o valor 

efetivo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 

admiti-te sua apuração pelo regime de estimativa. A teor do artigo 63 da 

Lei Complementar Municipal n.º 109/2014 - Código Tributário do Município 

de Sinop, o Fisco Municipal somente poderá valer-se da estimativa para 

apurar a base de cálculo do ISS, nas seguintes, hipóteses, a saber: “Art. 

63. O Fiscal Tributário estimará de ofício, ou mediante requerimento do 

contribuinte, a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços, quando se 

tratar de: I – atividades exercidas em caráter provisório, como shows, 

apresentações ou espetáculos de qualquer natureza, sessões de teatro 

ou cinema, parques de diversão e congêneres; II – sujeito passivo de 

rudimentar organização; III – contribuinte ou grupo de contribuintes cuja 

espécie, modalidade ou volume de negócios aconselhem tratamento fiscal 

específico; IV - sujeito passivo que não tenha condições de emitir 

documentos fiscais ou deixe, sistematicamente, de cumprir obrigações 

tributárias, acessórias ou principais. Parágrafo único. Considera-se 

atividade exercida em caráter provisório aquela cujo exercício seja de 

natureza temporária, vinculada a fatores ou acontecimentos ocasionais ou 

excepcionais.” O Código Tributário Nacional também fixa hipóteses que se 

admite a apuração do cálculo do imposto por estimativa, trazendo em seu 

artigo 148, o seguinte: “Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por 

base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, 

serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo 

regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou 

não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente 

obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 

administrativa ou judicial.” Grifo Nosso Nesse mesmo sentido, o Código 

Tributário Municipal, em seu artigo 178, estabelece outras hipóteses que 

se admitem o uso do regime de apuração por estimativa, a saber: “Art. 178 

Quando o volume, natureza ou modalidade da prestação de serviços 

aconselharem tratamento fiscal mais adequado, o imposto poderá ser 

fixado por estimativa, a critério da Fiscalização Municipal, por período 

indeterminado observado as seguintes normas, baseadas em: I - 

informações fornecidas pelo contribuinte e outros elementos elucidativos, 

inclusive estudos de órgãos públicos e entidades de classe diretamente 

vinculadas à atividade; II - valor médio dos serviços prestados; III - total de 

horas trabalhadas multiplicadas pelo número de trabalhadores; IV - total da 

remuneração dos diretores, proprietários, sócios ou gerentes; V - 

faturamento médio mensal de estabelecimentos de mesmo porte e 

atividade; VI - outros meios que, a critério da Fazenda Pública Municipal e 

da Fiscalização Municipal, se fizerem necessários.” No caso dos autos, o 

Fisco Municipal com fundamento no artigo 178 do Código Tributário 

Municipal enquadrou as Impetrantes no regime de apuração por estimativa 

autorizando a emissão das guias de recolhimento do ISS (DAM) até a 

competência 06/2020, conforme os Pareceres Fiscais n° 39117/2020 e n° 

39118/2020 (ID. 31235348). Verifica-se, analisando, toda documentação 

encartada aos autos, que assiste razão a Impetrante devendo ser 
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aplicada a regra geral apurando o imposto com base no preço do serviço 

prestado pelas instituições de ensino. Isso porque o regime por estimativa 

aplica-se somente nos casos excepcionais elencados acima, as quais não 

se enquadram às Impetrantes, nessa análise de cognição sumária, eis que 

conforme demonstraram documentalmente, emitem Notas Fiscais 

Eletrônicas para cada serviço prestado sendo consubstanciado em 

serviços de natureza eminentemente educacional. Consigna-se que o 

Decreto Municipal n.º 219, de 19 de dezembro de 2014, que regulamenta 

no âmbito municipal a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, Sistema 

de gerenciamento das notas fiscais e a sua utilização, disciplinando as 

obrigações acessórias pela internet e dá outras providências, estabelece 

que todos os prestadores de serviços atividade econômica no território 

municipal estão obrigados a emissão de nota fiscal eletrônica, a saber: 

Art. 1º. Fica regulamentada a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, 

documento fiscal emitido e armazenado eletronicamente em sistema 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, de 

emissão obrigatória a todos prestadores de serviços inscritos no Cadastro 

Mobiliário de Contribuintes – CMC, ou com atividade econômica no território 

municipal, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte 

optantes do Simples Nacional, com o objetivo de registrar as operações 

relativas à prestação de serviços, conforme modelo no Anexo I deste 

Decreto., § 1º. A obrigatoriedade a que se refere o caput deste artigo 

passa a vigorar a partir de 20 de Dezembro de 2014. Dessa forma, as 

Notas Fiscais lançadas pelos prestadores de serviços, incluindo as 

Impetradas, são armazenado eletronicamente em sistema disponibilizado 

pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, viabilizando a 

apuração de toda a receita auferida por ela e a partir disso permitindo a 

apuração do ISS. O periculum in mora no presente caso reside no fato do 

Fisco Municipal estar ao que tudo indica efetuando a cobrança irregular do 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tendo as 

Impetradas que arcarem com valores de imposto em demasia que seriam, 

em tese, indevidos. Deste modo, entendo estarem PRESENTES os 

REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, 

assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a 

LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos 

EFEITOS dos PARECERES FISCAIS n° 39117/2020 e n° 39118/2020, bem 

como AUTORIZAR que as Impetrantes RECOLHAM o ISSQN com BASE no 

VALOR da RECEITA EFETIVAMENTE AUFERIDA apurada pela SOMA das 

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS mensalmente emitidas. NOTIFIQUE-SE a(s) 

AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que entender 

(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013044-80.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Aduz a 

inicial que “o Requerente trabalha como AUXILIAR DE VERDURAS e como 

é intrínseco da sua profissão, requer que seu corpo esteja bem para 

aguentar um dia em sua jornada de trabalho”. Entretanto, informa que “vem 

sofrendo com diagnóstico de: LUMBOCIATALGIA POR HERNIA DE DISCO 

LOMBAR, APRESENTANDO LASÉGUE POSITIVO A DIREITA, COM PERDA 

DE FORÇA DE MID – CID M51.2; APRESENTA ABAULAMENTO DISCAL 

L5-S1 COM DISCRETA COMPRESSÃO SOBRE AS RAIZES DE S1 – CID 

M51; APRESENTA ABAULAMENTO DISCAL L5-S1 COM DISCRETA 

COMPRESSÃO FORAMINAL BILATERAL – CID M51.1; encontrando-se 

totalmente incapaz para o exercício de sua atividade laboral, conforme 

comprovam os documentos médicos juntados aos autos”. Salienta, que 

“em razão de sua incapacidade laborativa o demandante recebeu 

benefício de Auxílio doença acidentário – espécie 91 (NB 607.749.526-7, 

DER 11.09.2014 e DCB 09.09.2019), tendo o mesmo cessado de forma 

equívoca, mesmo sendo constatada a incapacidade laborativa da parte 

autora”. Por essas razões, REQUER, “seja concedida liminarmente a 

antecipação de tutela ao Autor, determinando ao INSS que efetue 

mensalmente o pagamento do valor do auxílio-doença acidentário, até o 

deslinde da presente ação, quando então o referido benefício tornar-se à 

definitivo”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Determinado a EMENDA a 

INICIAL (Id. 25582752), a irregularidade foi sanada em Id. 26478435. Após, 

vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são 

ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA 

de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária à coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o Requerente foi 

beneficiário de auxílio-doença acidentário, inscrito sob o registro NB 

607.749.526-7, com data inicial em 16/09/2014, cessado pela Autarquia 

previdenciária em 09/09/2019. Cabe explanar quanto aos principais tipos 

de Benefícios Previdenciários que podem ser concedido nos casos de 

acidente de trabalho: Consoante se depreende da redação do art. 59, da 

Lei n.º 8.213/91, o “AUXÍLIO-DOENÇA será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Quanto aos requisitos 

para a concessão do benefício do AUXÍLIO-ACIDENTE, estão eles 

previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 86. 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”. Por sua vez, de acordo com o 

disposto no art. 42 da Lei 8.213/91, o benefício da APOSENTADORIA por 

INVALIDEZ será devido ao segurado que for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A 

concessão dos benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e 

aposentadoria por invalidez pressupõe, entre outros, a averiguação da 

incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência, tal 
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incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial. Nesse 

aspecto, o Laudo Médico acostado em ID. 25054085, pág. 11, datado de 

10/09/2019, atesta que o Autor possui “Lumbociatalgia por hérnia de disco 

lombar, apresentando laségue positivo a direita, com perda de força do 

MID – CID M51.2, sem condições para o trabalho”. Ademais, o Requerente 

se submeteu a avaliação médica um dia após a cessação do benefício, 

(ID. 25054085, pág. 11 e ID. 25054082) indicando que sua capacidade 

laborativa não havia sido restituída. O Art. 62, caput e seu § 1º da Lei nº 

8.213/91 dispõe que: “O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível 

de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 

O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 

para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez”. 

Sobre o tema, Sérgio Pinto Martins leciona: "O segurado em gozo do 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência. Caso seja considerado irrecuperável, será aposentado por 

invalidez" (Direito da Seguridade Social. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 

331). A propósito excertos de julgados: ACIDENTE DE TRABALHO. 

HÉRNIA DISCAL LOMBAR. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO COM 

TRATAMENTO ESPECÍFICO, AO QUE SE SUGERIU AFASTAMENTO PARA 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. 

RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. RECURSO DO 

INSS PARCIALMENTE PROVIDO. Restabelece-se o auxílio-doença, a partir 

da data em que foi indevidamente cessado, ao segurado que, em razão de 

sequela de acidente do trabalho, permanece temporariamente incapacitado 

para exercer suas atividades habituais, até o dia em que for restabelecida 

sua capacidade para o exercício da mesma atividade ou reabilitado para 

o u t r a .  ( T J - S C  -  A C :  0 3 0 2 0 7 5 2 2 2 0 1 5 8 2 4 0 0 8 1  X a x i m 

0302075-22.2015.8.24.0081, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 

10/03/2020, Terceira Câmara de Direito Público). Concomitante, o nexo 

causal entre a doença incapacitante e a atividade laborativa exercida pelo 

segurado, bem como a limitação temporária de sua capacidade laborativa 

restaram comprovados (ID. 25054085, pág. 11 e 25054080, pág. 3), ainda, 

pelo fato de que o próprio INSS implantou, por certo período, o benefício 

auxílio-doença acidentário na esfera administrativa. Desse modo, o “fumus 

bonis juris”, e o “periculum in mora” no presente feito são manifestos, eis 

que o benefício previdenciário trata-se de verba de caráter alimentar do 

segurado, impossibilitado de trabalhar em decorrência de acidente do 

trabalho. Diante do exposto, PRESENTES os REQUISITOS autorizadores 

para a concessão do PEDIDO LIMINAR, é de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. 

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de 

DETERMINAR o RESTABELECIMENTO do benefício de AUXILIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO ao AUTOR. DEFIRO os BENEFÍCIOS da GRATUIDADE da 

JUSTIÇA. CITE-SE, intimando a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o 

que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (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 

#1003408-56.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO BORTOLI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Inicialmente, insta 

consignar que, apesar de aparentemente a parte Autora ter formulado 

“novo” pedido liminar, na medida em que, em tutela antecedente postulou a 

anulação e cancelamento do processo administrativo disciplinar e agora 

postula a suspensão do respectivo processo resguardando os atos 

praticados, trata-se, em verdade, de PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO de 

DECISÃO, eis que utiliza-se dos mesmos fundamentos para justificar tanto 

o pedido de anulação quanto o pedido de suspensão do processo 

administrativo disciplinar. Nessa seara, importante mencionar que, o nosso 

ordenamento jurídico não prevê o pedido de reconsideração de qualquer 

tipo de decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) 

INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339). Dessa forma, este Juízo entende pela 

MANUTENÇÃO da DECISÃO de ID. 23860867, eis que o Poder Judiciário 

não pode obstar o prosseguimento de um processo administrativo 

disciplinar instaurado pelo Poder Legislativo para apurar eventuais 

irregularidades praticadas por seus pares, sob pena de ofender o 

Princípio da Separação dos Poderes, isso porque somente permite a sua 

intervenção em outra esfera de Poder quando os atos administrativos 

forem praticados em desconformidade com a lei, o que não ficou 

demonstrado, neste momento processual, no caso dos autos, isto é, 

aparentemente o respectivo processo administrativo segue seu trâmite 

normalmente em conformidade com a legislação de regência não havendo 

necessidade da intervenção jurisdicional. Em outras palavras, seja quanto 

ao pedido de anulação, seja o pedido de suspensão do processo 

administrativo disciplinar, este Juízo entende que não cabe ao Poder 

Judiciário obstar o direito de investigação do Poder Legislativo, na medida 

em que “o Constituinte conferiu ao Legislativo prerrogativas, dentre as 

quais, de investigar, através de CPI s, atos do governo, em observância 

aos princípios da legalidade e da moralidade da administração pública. 

Devido à sua importância, por ser o maior instrumento investigativo do 

Poder Legislativo, a CPI tem previsão na Constituição Federal, conforme se 

depreende pelo seu art. 58, § 3º”. (Agravo de Instrumento Nº 

70055396816, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 04/12/2013). II – Outrossim, 

em ID. 31342207, a parte Autora pugna para que seja decretado o sigilo 

previsto no art. 189 do Código de Processo Civil de 2015, a fim de prevenir 

maiores danos e prejuízos relativos a publicidade de noticiários em ano 

eleitoral, destacando que, em 09/04/2020, o site SONOTÍCIAS publicou 

noticiário acerca deste presente processo, expondo ainda mais o 

parlamentar em pleno ano eleitoral. Pois bem. A notícia acima referida têm 

caráter jornalístico e foi publicada com o intuito de informar a sociedade 

sobre a instauração pela Câmara Municipal de Vereadores do processo 

administrativo disciplinar em face do Vereador Ademir Debortoli, ora 

Requerente, para apurar supostas irregularidades nas obras de 

colocação de telhas do estacionamento da referido órgão público. Todos 

aqueles que exercem cargo ou função pública, principalmente os agentes 

políticos, estão sujeitos ao conhecimento público de seus atos, além de 

possuírem o dever de transparência decorrente da probidade e da 

moralidade atinentes aos seus cargos, daí porque seus atos e sua imagem 

estão mais expostos a questionamentos, críticas e são de interesse de 

toda coletividade. Em virtude desta condição de pessoa pública a que o 

próprio agente político se expõe, segundo entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é possível a “redução do âmbito de proteção aos 

direitos da personalidade” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1025047/SP, 

Rel. Nancy Andrighi, Julg. 26/06/2008, Pub. DJe 05/08/2008), inclusive, 

sobre fatos à sua vida privada, se estes forem relevantes para o povo, 

que busca informações a respeito dos atributos morais do homem público. 

Consigna-se que o direito à honra e à imagem, evidentemente, tem esteio 

constitucional, mas não é absoluto, estando, pois, limitadas a outras 

garantias constitucionais, como o direito à informação. Nesse sentido, não 

se pode esquecer, sobretudo, no que diz respeito ao órgão jornalístico, 

que a divulgação dos fatos, ideias e opiniões através da notícia, possui 

acento constitucional, por força da chamada liberdade de imprensa, 

prevista no artigo 220 da CF/88, sendo que não se revela uma garantia 

apenas do órgão de comunicação, mas sim, de toda a sociedade, que tem 

legítimo interesse de acesso à informação. A propósito excerto de julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

(ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS DECORRENTES DA EXIBIÇÃO DO NOME E DA IMAGEM DE 

SERVIDORA PÚBLICA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA INFUNDADA 

ALUDINDO À PRÁTICA DE NEPOTISMO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 
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ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ. 1. Violação do 

artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos 

os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e 

fundamentada. 2. Indenização por danos morais em razão de matéria 

jornalística infundada. 2.1. Consoante cediço nesta Corte, inexiste ofensa 

à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito 

fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações 

verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em 

atividade investigativa e consubstanciar interesse público. Precedentes. 

2.2. Acórdão estadual assinalando que, no caso concreto, a ponderação 

entre a liberdade de expressão e a proteção à imagem revela, "de forma 

flagrante, os excessos praticados pela ré na veiculação da matéria 

jornalística, exibindo o nome e a imagem da autora em denúncia sobre a 

prática de nepotismo, sem, contudo, amparar-se em qualquer 

demonstração segura da ocorrência de tal prática". Necessária a incursão 

no acervo fático probatório dos autos para suplantar tal cognição. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 584036/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 

16/06/2015, DJe 24/06/2015). Portanto, se faz necessário preservar o 

direito de informação, prerrogativa essencial ao próprio regime 

democrático de direito. Assim, INDEFIRO o PEDIDO de tramitação dos 

presentes autos em SEGREDO de JUSTIÇA. III – Ademais, INTIME-SE a 

parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, JUNTAR aos autos CÓPIA dos DOCUMENTOS PESSOAIS do 

AUTOR, bem como do seu COMPROVANTE de RESIDÊNCIA; IV – Por fim, 

CITE-SE o REQUERIDO, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Após, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. V – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004325-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VADEMILSO BADALOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (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 

#1004325-75.2020.8.11.0015 AUTOR(A): VADEMILSO BADALOTTI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA 

DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E DO TERMO DE EMBARGO proposta por VADEMILSO 

BADALOTTI em desfavor da ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial 

que “o Requerente é empresário e legítimo senhor proprietário/possuidor 

de um imóvel rural denominado Fazenda Horizonte, localizado no município 

de Nova Ubiratã/MT, com área total de 3.922,00ha (três mil e novecentos e 

vinte e dois hectares), conforme perímetro lançado no Cadastro Ambiental 

Rural (anexo)”. Esclarece que “a par da situação de fato do imóvel rural e 

visando a regularização ambiental do imóvel em questão (Fazenda 

Horizonte), no ano de 2011 o Requerente pleiteou a expedição do CAR 

ESTADUAL perante a SEMA/MT (órgão responsável pelos procedimentos 

ambientais no Estado de Mato Grosso – Lei Complementar 140/2011), por 

intermédio do Processo n.º 663045/2011” e que “atento ao requerimento 

do CAR e com o intuito de fundamentar o processo relativo ao 

licenciamento ambiental, outrossim em atenção às características próprias 

e específicas (tipo da vegetação: cerrado) da Fazenda Horizonte, fora 

efetuada uma vistoria na área rural por um responsável técnico 

(engenheiro florestal - regularmente habilitado para tanto), o qual, empós, 

elaborou o Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal – anexo, 

sendo que no citado documento, o referido profissional concluiu, então, 

que a Fazenda Horizonte possuía características de fitofisionomia vegetal 

qualificada como cerrado, circunstância capaz de justificar a destinação 

de 65% (sessenta e cinco por cento) do imóvel para as atividades 

agrossilvipastoris, mantendo-se a título de reserva legal o percentual de 

35 (trinta e cinco), nos moldes do art. 16, II, da (outrora vigente) Lei n.º 

4.771/65 (o que foi posteriormente reconhecido pela própria SEMA/MT no 

Parecer Técnico de Tipologia Florestal anexo)”. Informa que “na data de 

13/06/2011 a SEMA/MT lavrou em desfavor do Requerente os atos 

administrativos ora impugnados (Auto de Infração n. 140232, o Termo de 

Embargo n. 104875 e Processo Administrativo n. 530954/2011), 

imputando-lhe a conduta infracional de ‘desmatar a corte raso 579,178ha 

de vegetação nativa, fora da área de reserva legal’, qualificando-o como 

incurso no art. 52, do Decreto Federal n. 6.514/08 (documento anexo)”. 

Sustenta que “a título de adendo, registra-se que antes de tomar 

conhecimento da referida autuação da SEMA/MT (o que, como veremos a 

seguir, ocorreu somente em 2016), na data de 13/04/2011 o IBAMA já 

havia autuado e embargado o mesmo polígono por intermédio da lavratura 

do Auto de Infração n. 540159/D, descrevendo o ‘desmate a corte raso de 

761,189 hectares de floresta nativa’, enquadrando-o no art. 52, do 

Decreto Federal 6.514/2008, isto é, por suposto desmate fora da área de 

reserva legal”. Afirma que “no curso do Processo Administrativo n. 

530954/2011 ora atacado, na data de 04/08/2016 o Requerente recebeu a 

notificação (Ofício n. 575/SUNOR/SEMA/2016 – fl. 26) para apresentar 

defesa, o que foi cumprido em 23/08/2016, não obstante, as nulidades 

veiculadas no cunho administrativo, em 17/05/2017 foi prolatada a decisão 

condenatória recorrível com a manutenência da autuação tendo sido tal 

decisum objeto de Recurso, mas ainda assim os atos ora impugnados 

prevaleceram, sendo o nome do Requerente inscrito na dívida ativa 

Estadual, conforme cópia integral do PA (anexo)”. Ressalta que 

“subsistem máculas capazes de justificar a propositura da presente 

demanda para o arquivamento/cancelamento dos atos administrativos 

impugnados, porquanto o PA combatido está prescrito (em duas 

modalidades), a lavratura da SEMA/MT violou o princípio do ne bis in idem e 

o embargo deve ser cancelado (porque aplicado sobre área fora da 

reserva legal, estando o imóvel regular, nos moldes do art. 68, da Lei 

12.651/2012”. Por essas razões, REQUER, que “a antecipação dos efeitos 

do pleiteado provimento final, nos termos do art. 294 e 300, do Diploma 

Processual Civil, determinando ao Requerido a SUSPENSÃO dos efeitos do 

Processo Administrativo n. 530954/2011, a SUSPENSÃO do Termo de 

Embargo n.º 104875 (referente ao AI n. 140232), bem como a retirada do 

nome do Requerente da Dívida Ativa Estadual”. CARREOU DOCUMENTOS 

à INICIAL. Em ID. 31258202 fora DETERMINADO que o Autor EMENDASSE a 

INICIAL, JUNTANDO aos autos CÓPIA dos DOCUMENTOS PESSOAIS e do 

COMPROVANTE de RESIDÊNCIA, os quais aportaram em ID. 31281248. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 
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pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, o Requerente foi autuado pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado 

no dia 13.06.2011 o Auto de Infração nº 140232 gerando o Processo 

Administrativo nº 530954/2011, que segundo as alegações do 

Requerente, não deve prosperar, eis que configurada a prescrição da 

pretensão punitiva estatal e a prescrição intercorrente. 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 – aquelas 

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 trata-se de DÍVIDA 

NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto de Infração nº 140232 e do 

Processo Administrativo nº 530954/2011, lavrados em razão de ação 

administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato 

Grosso. Consigna-se, ademais, que, no presente caso, haverá incidência 

dos regramentos do Decreto Estadual n° 1.986/2013, tendo em vista sua 

natureza processual, aplicando-se, dessa forma, o princípio tempus regit 

actum, sobretudo, quanto aos prazos prescricionais, eis que o Processo 

Administrativo nº 530954/2011, objeto dos presentes autos, foi finalizado 

após a entrada em vigor do referido regramento. Dada essa conjuntura, 

passa-se à análise da suposta prescrição da pretensão punitiva estatal, 

bem como da prescrição intercorrente. Aparentemente ocorreu tanto à 

prescrição da pretensão punitiva estatal, como a prescrição intercorrente. 

Vejamos: O art. 19 do Decreto nº 1986/2013 estabelece que “prescreve 

em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de 

infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, 

no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver 

cessada” e seu parágrafo único determina que “considera-se iniciada a 

ação de apuração de infração ambiental pela administração com a 

lavratura do Auto de Infração”. Outrossim, o parágrafo segundo do 

referido artigo regulamenta a prescrição intercorrente e estabelece que 

“incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração 

paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou 

despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional decorrente da paralisação”. Importante, 

consignar que, a prescrição da pretensão punitiva da administração 

pública se consubstancia no prazo de cinco anos, contados da data do 

fato punível, para instaurar o procedimento administrativo e apurar a 

conduta ilícita, ao passo que a prescrição intercorrente se opera no curso 

do procedimento administrativo que ficar paralisado por três anos sem que 

a Administração Pública tenha promovido os atos necessários ao deslinde 

da causa. A propósito excerto de julgado: EMENTA RECURSO DE 

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO 

PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO 

OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. Desse 

modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria 

ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu 

procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações 

administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 

passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 

1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em 

prestígio ao princípio tempus regit actum. No curso do procedimento 

administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da 

prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na 

data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de 

infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na 

primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da 

pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da 

pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este 

contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o 

que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções 

às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o 

meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, 

quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração 

Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do 

processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 

0003345-46.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) 

Referidos prazos prescricionais, de acordo com o artigo 20 do Decreto nº 

1.986/13 são interrompidos, a saber: “Art. 20. Interrompe-se a prescrição: 

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator 

por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato 

inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela 

decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato 

inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, 

aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.” No presente 

caso, aparentemente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da 

Administração Pública pelo transcurso do prazo superior a 05 (cinco) 

anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c 

art. 20, inciso I), entre a data da lavratura do auto de infração – 

13/06/2011 – e a data de notificação do autuado – 04/08/2016. Quanto à 

prescrição intercorrente, analisando o processo administrativo, extrai-se 

os seguintes andamentos: 1) Lavratura do Auto de Infração em 

13/06/2011 – fls. 03; 2) Despacho determinando a Reconstituição dos 

Autos em 31/03/2016 – fls. 02; 3) Comunicação Interna n° 

96/2016/ASSEJURGAB em 25/04/2016 – fls. 14; 4) Encaminhamento de 

Ofício n.º 862/2016 – solicitando encaminhamento de cópias em 

26/04/2016 – fls. 15; 5) Juntada AR – Ofício 862/2016 em 15/05/2016 – fls. 

16; 6) CI n.º 226/2016/GAB/SEMA MT em 27/06/2016 – fls. 17; 7) 

Encaminhamento de Ofício n.º 575/SUNOR/SEMA/2016 – Notificar para 

apresentar Defesa Administrativa em 25/06/2016 – fls. 19; 8) Termo de 

Vista em 12/08/2016 – fls. 20; 9) Juntada de Procuração em 15/08/2016 – 

fls. 21; 10) Termo de Carga em 16/08/2016 – fls. 25; 11) Juntada Ar – 

Ofício n.º 575 – Notificação do Autuado em 19/08/2016 – fls. 26; 12) 

Defesa Administrativa em 23/08/2016 - fls. 27; 13) Despacho em 

05/09/2016 – fls. 73; 14) Comunicação Interna n° 815/SPA/SEMA2013 em 

13/11/2013 – fls. 74; 15) Comunicação Interna n° 782/SPA/SEMA/2013 em 

01/11/2013 – fls. 76; 12) Comunicação Interna n ° 840/SUNOR/SEMA/2015 

em 29/09/2015 – fls. 79; 13) Certidão em 08/09/2016 – fls. 82; 14) 

Despacho para Encaminhamento em 12/09/2016 – fls. 83; 15) Juntada de 

Documentos em 20/09/2016 – fls. 87; 16) Decisão Administrativa em 

17/05/2017 – fls. 89; 17) Notificação por Edital em 03/07/2017 – fls. 93; 18) 

Termo de Carga em 18/07/2017 – 19) Recurso Administrativo em 

23/08/2017 – fls. 95; 20) Despacho n° 902/SPA/SEMA/2017 em 22/09/2017 

– fls. 107; 21) Despacho de Encaminhamento em 22/09/2017 – fls. 108; 

22) Ofício n° 3293/CAR/SEMA/2017 em 16/10/2017 – fls. 109; 23) Ofício n° 

3292/CAR/SEMA/2017 em 16/10/2017 – fls. 110; 24) Termo de Juntada de 

AR em 31/10/2017 – fls. 111; 25) Termo de Juntada de AR em 29/11/2017 

– fls. 112; 26) Certidão em 05/12/2017 – fls. 113; 27) Memorial de Cálculo 

para Atualização Monetária – fls. 114; 28) Comunicação Interna 

n°060/CPA/SEMA/2018 em 17/01/2018 – fls. 117; 29) Despacho de 

encaminhamento em 01/02/2018 – fls. 118; 30) Notificação em 17/05/2018 

– fls. 119; 31) Despacho em 18/05/2018 – fls. 120; 32) Despacho de 

encaminhamento em 08/06/2018 – fls. 121; 33) Certidão em 12/07/2018 – 

fls. 122; 34) Despacho em 12/07/2018 – fls. 123; 35) Comunicação Interna 

n° 665/CPA/SPA/SEMA/2018 em 27/07/2018 - fls. 124; Como se pode 

observar acima, também é possível o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, eis que entre a lavratura do Auto de Infração em 

13/06/2011, o processo administrativo só veio a ter nova movimentação 

em 31/03/2016, ficando paralisado, portanto, sem a realização de qualquer 

impulso processual por mais de 03 (três) anos. Assim, em razão da 

aparente ocorrência de prescrição do processo administrativo, bem como 

o simples fato da possibilidade de inclusão do nome da Requerente no 

SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO 

indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não 

sendo justo, nem razoável que a Requerente tenha seu NOME MACULADO 

frente ao mercado de credores. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o 

seu DEFERIMENTO. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no 

sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos efeitos do Processo 

Administrativo n° 530954/2011, do Termo de Embargo nº 104875 

(referente ao AI n. 140232), bem como DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO consubstanciada na CDA n° 2018794222, até final desfecho 

da presente ação. Quanto ao pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de 
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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). Assim, DEFIRO o PARCELAMENTO das 

CUSTAS PROCESSUAIS em 6 (seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, 

devendo o REQUERENTE ser INTIMADO para PROCEDER o PAGAMENTO 

na forma do § 7°, artigo 468 da CNGC. CITE-SE, INTIMANDO-SE o 

Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Após, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005971-28.2017.8.11.0015
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LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005971-28.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ANTONIA PALACIO CLEMENTE RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANTONIA 

PALÁCIO CLEMENTE 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 Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi nomeada em 01 de agosto de 2005, 

para o cargo de professor, Referência CE-20-06. 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 à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 8157007. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8159426 arguindo em preliminar 

a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8691137 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 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” (Num. 8159426). 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 
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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 2005, 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 (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 

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 (12/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ANTONIA PALÁCIO CLEMENTE em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, 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, 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. 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 
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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 

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 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
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com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “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 a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; 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-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005117-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DE OLIVEIRA (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 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005117-34.2017.8.11.0015 AUTOR: 

VALDIR JOSE DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VALDIR JOSÉ DE 

OLIVEIRA 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 Requerente foi aprovada no Concurso 

Público, e foi nomeado em 16 de março de 2004, para o cargo de 

encanador, Referência CE-09. 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 ao ID. Num. 6129340. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6735428. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8264627 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8734327 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 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” (Num. 8264627). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 144 de 237



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 (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 

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 (19/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, 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, 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. 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 – 
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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 

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 
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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 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “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 a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1013249-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE APARECIDA DE CASTRO (REU)

MARIA APARECIDA MUNIS (REU)

FABIANA DE OLIVEIRA FRANCO (REU)

MAURO SERGIO GARCIA (REU)

SILVIO CESAR DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

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 

#1013249-80.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: MAURO SERGIO GARCIA, FABIANA DE 

OLIVEIRA FRANCO, SILVIO CESAR DA SILVA, DANIELLE APARECIDA DE 

CASTRO, MARIA APARECIDA MUNIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de MAURO SÉRGIO GARCIA E OUTROS, 

objetivando, em síntese, a condenação dos Requeridos nas sanções 

previstas no artigo 12, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92. Sustenta o Autor 

que “nos meses de abril e maio de 2010, os servidores públicos da 

Câmara de Vereadores de Sinop, FABIANA DE OLIVEIRA FRANCO 

(Assistente Parlamentar I), SÍLVIO CÉSAR DA SILVA (Coordenador do 

Gabinete da Presidência), DANIELLE APARECIDA DE CASTRO (Assistente 

Parlamentar I) e MARIA APARECIDA MUNIS (Assistente Parlamentar I), não 

cumpriram integralmente a carga horária definida para seus respectivos 

cargos, embora recebendo para o efetivo exercício das funções”. 

Esclarece que a presente demanda tem como fundamento o Inquérito Civil 

nº 100/2017 “que teve por objeto apurar irregularidades na marcação das 

folhas ponto, e de descumprimento da jornada de trabalho definida em lei, 

nos meses de abril e maio de 2010, pelos servidores públicos acima 

arrolados, com a aquiescência do respectivo superior hierárquico MAURO 

SÉRGIO GARCIA (vereador em exercício).”. Acrescenta que 

“considerando a necessidade de salvaguarda do patrimônio público, 

destinado indevidamente a servidores ‘fantasmas’, é que se impõe a 

responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da 

Lei 8.429/1992”. Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, 

colacionando Jurisprudências. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Os 

REQUERIDOS Mauro Sérgio Garcia e Fabiana de Oliveira Franco, após 

DESPACHO de ID. 11008807, OFERECERAM suas MANIFESTAÇÕES POR 

ESCRITO, nos termos do art. 17, parágrafo 7º, da Lei de Improbidade 

Administrativa, acostadas em ID. 12121350 e ID. 29877277, 

respectivamente. O MUNICÍPIO de SINOP, em que pese NOTIFICADO, nos 

termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8429/92, consoante ID. 12853403, 

quedou-se inerte. Os demais Requeridos SILVIO CÉSAR DA SILVA, 

DANIELLE APARECIDA DE CASTRO e MARIA APARECIDA MUNIS, não 

foram notificados, conforme se constata em ID. 12853403, conforme 

CERTIFICADO em ID. 31383879. Após, os autos vieram-me em conclusão. 

É o Relatório. Decido. Como é de regra processual, ao RECEBER a INICIAL 

da Ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, o MAGISTRADO faz a 

ANÁLISE dos INDÍCIOS de AUTORIA e MATERIALIDADE, aferidos nas 

PROVAS trazidas pelo Ministério Público. Acaso existentes, impõe-se o 

recebimento da peça inaugural, com breve fundamentação. Todavia, não 

verificando tais indícios, da mesma forma, cabe o não recebimento, 

fundamentado, o que é, portanto, a hipótese destes autos. O objetivo da 

FASE PRELIMINAR do artigo 17, parágrafos 7º e 8º, da Lei 8.429/92, é 

EVITAR o ajuizamento de AÇÕES TEMERÁRIAS em razão das 

repercussões morais do procedimento judicial, sendo o caso de rejeição 

da petição inicial quando o Juiz se convencer da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 

Em que pese o fato de, na fase inicial, o Juiz ficar adstrito a uma análise 
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superficial da matéria, é perfeitamente possível que, nesta análise, já fique 

convencido da INEXISTÊNCIA de ATO ÍMPROBO ou da sua não 

imputabilidade a um ou outro demandado. Verificando estas hipóteses, a 

EXTINÇÃO do FEITO é medida que se impõe. Neste sentido, é a 

JURISPRUDÊNCIA do E. TJMT, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

CONDUTA ÍMPROBA DO AGRAVADO NÃO CARACTERIZADA – 

EXCLUSÃO DO RÉU DO POLO PASSIVO DA AÇÃO – DECISÃO 

ESCORREITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS QUE 

POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO DECISUM – RECURSO IMPROVIDO. 

O magistrado, se convencendo da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência do pedido ou da inadequação da via eleita (ausência de 

conduta ímproba), rejeitará a ação civil pública por improbidade 

administrativa de plano, de acordo com a inteligência do art. 17, § 8º, da 

Lei nº 8.429/1992. (AI, 21222/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da 

publicação no DJE 07/11/2013). Nesse mesmo sentido, é o que recomenda 

José Emmanuel Burle Filho citado por Arnaldo Rizzardo em Ação Civil 

Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Editora GZ, 2ª Edição, 2012, 

p. 401: “Por tudo, com base no parágrafo 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, 

acrescentado pela Medida Provisória nº 1.180/2001, o juiz deve indeferir a 

petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa que não 

esteja fundamentada na desonestidade, com a sua caracterização e 

descrição na causa de pedir ou que não seja ‘instruída com documentos 

ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade administrativa’, salvo se a impossibilidade da apresentação 

dessas provas estiver devidamente demonstrada na inicial”. Pois bem. A 

QUESTÃO CONTROVERTIDA reside no cabimento da condenação dos 

Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa subsumível 

às hipóteses do art. 9, caput, art. 10, caput e inciso I, e art. 11, caput e 

incisos I e II, todos da Lei Federal n.º8.429/1992. No cotejo dos autos, não 

restaram presentes os ELEMENTOS INDICIÁRIOS para o 

PROCESSAMENTO da ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, de 

maneira que o fato narrado na inicial, referente ao não cumprimento da 

jornada de trabalho por parte dos Assistentes Parlamentares do Primeiro 

Requerido, com a aquiescência deste, não constituiu ato de improbidade 

administrativa. Não se pode olvidar que a aplicabilidade da Lei n.º 

8.429/1992 deve ser analisada pelo julgador de forma atenciosa, prudente, 

com bom senso, considerando a severidade da lei, capaz de suspender 

os direitos políticos, determinar a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário (art. 37, § 4º, da 

CF/88). Sendo assim, necessário destacar como premissa a intenção do 

legislador ordinário: coibir a desonestidade prejudicial à moralidade 

administrativa. Afastou-se, com isso, a responsabilização objetiva do 

servidor público, pois a intenção do diploma normativo é responsabilizar e 

punir o administrador desonesto. A Lei n.º 8.429/1992, portanto, não pune 

a mera ilegalidade, mas sim a conduta do agente público, e de todo aquele 

que o auxilie, voltada à corrupção. Os cargos de Assistentes 

Parlamentares são, em sua natureza, cargos comissionados, declarados 

em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88), 

conferindo aos vereadores certa liberdade na sua contratação e na 

definição das diretrizes de trabalho dos funcionários de seus gabinetes, 

desde que atendido, obviamente, o interesse público. Em decorrência 

dessa confiança no cargo comissionado, o servidor não está sujeito ao 

efetivo controle de horário, diferentemente do que ocorre com os demais 

cargos e empregos públicos. Não que isso signifique que o servidor 

comissionado não desenvolverá as atividades pelas quais fora 

contratado. Apenas, que o servidor comissionado, em um dia pode realizar 

uma elevada carga horária e, noutra oportunidade, compensar 

automaticamente, pois “seu cargo, e suas atribuições, não se afeiçoam ao 

registro de ponto”. (TRF 2ª R. – 4ª T, Apel. Cív: AC 155894 97.02.41892-5, 

Rel. Des. Fernando Marques, J. 24.05.2000, DJU. 07.06.2001) (grifo 

nosso). Dessa forma, existindo a dispensa no controle de ponto ou a sua 

não cobrança, deve militar em favor do tomador do serviço, no caso o 

vereador e Primeiro Requerido, a presunção juris tantum de veracidade 

das suas alegações, já que a ele caberia realizar o necessário controle do 

exercício da função confiada aos agentes submetidos à sua autoridade. 

Nesse mesmo sentido, em DOCUMENTO acostado à INICIAL (ID. 

10971464), há a relação das ATRIBUIÇÕES dos Assistentes 

Parlamentares I, II e III, para os quais, dentre outros, há a indicação de 

jornada de trabalho de 44 horas semanais, sendo que “o exercício do 

cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos 

aos sábados, domingos e feriados”. O Ministério Público não comprovou 

que o serviço referente às 44 horas semanais não possa ter sido 

prestado aos sábados, domingos, feriados ou, ainda, em viagens, bem 

como exercendo “outras atribuições correlatas que lhes forem 

expressamente delegadas pelo superior imediato” (ID. 10971464), que não 

necessariamente dentro do gabinete, mesmo porque não há, também, 

essa imposição. A efetiva prestação de serviço em horário alternativo ou 

em atividades externas, é uma possibilidade real de compensação ou 

desempenho. Não há provas, portanto, que demonstrem a falta de 

cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores Requeridos. Para 

comprovar culpa e enriquecimento ilícito o Autor deveria apresentar 

provas concretas que os Assistentes Parlamentares não prestaram seus 

serviços em outro horário, como a prerrogativa do cargo permite, já que se 

trata de confiança do superior hierárquico. Se não há prova que que os 

servidores deixaram de prestar os serviços a que os cargos exigiam, em 

compensação e horários alternativos, não há que se falar em prejuízo ao 

erário ou enriquecimento ilícito de terceiro. Não há, desse modo, como 

concluir pelo enquadramento das condutas dos Requeridos no artigo 10 

da Lei de Improbidade Administrativa. Sobre o tema, leciona Marçal Justen 

Filho: “A improbidade pressupõe um elemento subjetivo reprovável. Como 

regra, a improbidade se aperfeiçoa mediante um elemento doloso, 

admitindo-se a forma culposa como exceção. A improbidade não se 

configura pela mera atuação defeituosa do agente - o que não significa 

reconhecer a regularidade jurídica de ações e omissões culposas” (Curso 

de Direito Administrativo - 9ª, ed., rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013). Em relação à modalidade culposa, que o 

Autor pretende a aplicação no presente caso, não se denota que restou 

caracterizada. O Autor não colocou à exposição nesses autos o elemento 

volitivo dos Requeridos, de substancial importância, isso se considerado 

que o dolo não pode ser meramente presumido, assim também como a 

culpa. Para a caracterização do ato ímprobo faz-se necessária a 

demonstração da desonestidade e má-fé do agente, consistente na ação 

consciente de praticar a conduta. A verificação do elemento subjetivo 

exige, dolo no art. 9º e 11 ou ao menos culpa nos casos do art. 10. O 

Autor busca reconhecer que a ausência de regularidade e assiduidade 

indicadas por uma folha ponto, para cargos, repita-se, dispensados dessa 

obrigatoriedade, configura improbidade administrativa. Acontece que não 

pode prevalecer uma mera presunção, pois a responsabilidade insculpida 

na Lei nº 8.429/1992 é subjetiva, dependendo da demonstração de dolo ou 

culpa. Nesse sentido: “(...) 2. A exegese das regras insertas no art. 11 da 

Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas 

ao agente público, deve se realizada cum granu salis, máxime porque uma 

interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente 

irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé 

do administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a 

fortiori, ir além de que o legislador pretendeu” (STJ - REsp 1112062 / SP – 

Primeira Turma - Relator Ministro LUIZ FUX - DJe 07/10/2009). “(...) 2. No 

julgamento do Recurso Especial 765.212/AC (DJe 19.05.2010), a Segunda 

Turma do STJ modificou sua orientação para concluir pela necessidade de 

identificar-se na conduta do agente público, pelo menos, o dolo genérico, 

sob pena de a improbidade se transformar em hipótese de 

responsabilidade objetiva dos administradores (REsp 1.319.541/MT, 

Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/09/2013)” (STJ - REsp 

1405943 / SP – Primeira Turma – Relator Ministro OLINDO MENEZES - DJe 

11/12/2015). Assim, não existem indícios suficientes das imputações 

contidas na inicial contra os Requeridos, o que não legitima a abertura da 

ação civil por ato de improbidade administrativa. Nessa ordem de ideias e à 

inteligência do artigo 17, § 6º, da Lei n.º 8.429/92, tem-se, concretamente, 

que poderá ser rejeitada liminarmente a Ação Civil Pública proposta 

quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, 

diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada, o que é o 

caso ora analisado. E, pelo conjunto probatório, não ficou demonstrado 

que tenham os Requeridos agido de forma a tipificar as suas condutas 

como ato de improbidade administrativa. No caso em particular, em que 

pese a ausência de manifestação dos Requeridos Silvio César da Silva, 

Danielle Aparecida de Castro e Maria Aparecida Munis, verifica-se, nessa 

análise de recebimento da inicial, a inexistência do ato de improbidade, 

inicialmente, do Primeiro Requerido, na qualidade de Superior Hierárquico, 

e, via de consequência, de sua equipe de assessoria, eis que estende-se 

a todos as características e atribuições inerentes ao cargo, qual seja, 

Assistente Parlamentar. “Ex positis”, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL, em razão 

da inexistência do ato de improbidade, nos termos do § 8° do artigo 17 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 148 de 237



Lei n° 8.429/92, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO 

SEM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS em virtude do 

exposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85. Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, em analogia ao art. 19 da Lei nº 4.717/65. Assim, esgotado o 

prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com as respeitosas homenagens de sempre. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014270-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

GB TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(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.: 1014270-23.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 24/01/2020 09:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, se assim o quiser, 

nela oferecer defesa escrita ou oral. BRUNO HENRIQUE GOMES CPF: 

067.532.511-03, MARCIA REGINA SOARES CPF: 861.658.871-04 

Endereço do promovente: Nome: BRUNO HENRIQUE GOMES Endereço: 

AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, S/N, - DE 892 A 1834 - LADO PAR, JARDIM 

DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-145 Endereço do promovido: 

Nome: EVO NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - EPP Endereço: RUA 

DAS GRAVIOLAS, - ATÉ 144/145, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-116 Nome: GB TELECOMUNICACOES LTDA Endereço: AVENIDA 

DAS FIGUEIRAS, 433 SLA 02, - ATÉ 733 - LADO ÍMPAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-254 Nome: TATIANA ASSMANN 

MEINERZ - ME Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 1987, - DE 1644/1645 A 

2129/2130, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-106 Sinop, 

Sexta-feira, 06 de Dezembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005315-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. GONCALVES SANTANA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE ALEXANDRA PEREIRA OAB - MT20654/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005315-71.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP EXECUTADO: C. GONCALVES SANTANA - ME DEFIRO 

o pedido contido no id 23651464. Intime-se o (a) Executado (a), na pessoa 

da advogada constituída, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais), CPC, art. 523 523,§ 1º, e Enunciado 97 

FONAJE : "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento" Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Por fim, consigno que, a 

decisão poderá ser levada a protesto (Art. 517 CPC), a requerimento das 

partes. Às providências. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013727-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SMOZINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON ROGERIO GRANDINI (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.: 1013727-88.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013336-36.2017.8.11.0015

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:

LINDA MARIA SABINO (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.: 1013336-36.2017.8.11.0015 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 o bloqueio on-line 

via BACENJUDa realizado nos autos que restou infrutífero, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 1002174-78.2016.8.11.0015 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 o bloqueio on-line 

via BACENJUDa realizado nos autos que restou infrutífero, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012404-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONI GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA DE FATIMA BARBOSA (REQUERIDO)

ALEX DE MAGALHÃES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/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.: 8012404-94.2015.8.11.0015 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 o bloqueio on-line 

via BACENJUD realizado nos autos que restou infrutífero, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007091-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LENILSA CARDOSO SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-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.: 1007091-09.2017.8.11.0015 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008651-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILACIR BELTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-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.: 1008651-83.2017.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DOS SANTOS (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))

 

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.: 1002587-91.2016.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006609-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIELLI PATRICIA PIEDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (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.: 1006609-61.2017.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006801-91.2017.8.11.0015

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:

MARCELO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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.: 1006801-91.2017.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012500-46.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TRINDADE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE ARAUJO DIAS (EXECUTADO)

CARNEIRO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-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.: 8012500-46.2014.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011773-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CAROLINE SANTANA DE SOUZA ALVES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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.: 8011773-19.2016.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006824-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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.: 1006824-37.2017.8.11.0015 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: 1006243-51.2019.8.11.0015

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:

FRANCIELI VILELA 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.: 1006243-51.2019.8.11.0015 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: 1011132-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MARCOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR DIAS DE OLIVEIRA (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.: 1011132-48.2019.8.11.0015 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: 1008317-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1008317-15.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014879-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN SILVEIRA 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.: 1014879-06.2019.8.11.0015 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DE RAMOS BIANCHINI (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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006088-82.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008731-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA KANASHIRO OGAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008731-13.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009238-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRE PICOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002669-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINA LAZE MACHADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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))

 

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.: 1002669-54.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(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.: 1006930-62.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEITON DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-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.: 1000181-29.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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.: 1002654-56.2016.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATHERINE EMILI LOPES (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))

 

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.: 1006565-42.2017.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006174-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SABINO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006174-53.2018.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.: 1000785-53.2019.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010078-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010078-18.2017.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004686-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE TEREZINHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002760-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROYER DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009717-30.2019.8.11.0015 Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para manifestarem o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011385-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011385-07.2017.8.11.0015 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, sobre o 

depósito feito pelo promovido.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002949-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANTONIOLI RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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.: 1002949-59.2017.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001639-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIONICE DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-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.: 1001639-18.2017.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008582-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELINTON SILVA BARBOZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-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.: 1008582-51.2017.8.11.0015 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005655-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENNIFER DOS SANTOS TOMAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

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.: 1005655-78.2018.8.11.0015 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: 1004590-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004590-48.2018.8.11.0015 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: 1000035-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TEICHEIRA TURRA (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.: 1000035-56.2016.8.11.0015 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002440-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY CHRISTYAN CARVALHO SOUZA (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.: 1002440-31.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

correspondência devolvida, visto que a intimação via DJE realizada nos 

autos, não fora efetivada, tendo em vista que o promovido não tem 

advogado constituído.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007226-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CORREA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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.: 1007226-50.2019.8.11.0015 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, sobre o 

pagamento efetuado pela requerida,

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENESES DA SILVA (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))

 

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 24/08/2017 16:45. Sexta-feira, 28 de Julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004775-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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.: 1004775-86.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PADILHA (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))

 

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.: 1006579-26.2017.8.11.0015 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: 1007485-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MESSIANO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007485-79.2018.8.11.0015 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: 1012461-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO PEREIRA LISBOA (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, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012461-32.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011873-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BORGES DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIZ BORTOLI (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.: 1011873-25.2018.8.11.0015 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: 1007484-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBUQUERQUE (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.: 1007484-94.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008577-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008577-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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, 18 de dezembro de 2019. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006352-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEBER QUARESMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006352-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON CLEBER 

QUARESMA DE SOUZA REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 

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. À míngua 

de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, 

a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 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. Isto posto, 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA OAB - MT0020471A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002913-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAMIL PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ Vistos etc. Pedido de 

Id. 30142441 da parte promovida para redesignação da audiência de 

instrução aprazada para 12/03/2020, às 10:00 horas, sob alegação da 

impossibilidade de se deslocar até a Comarca por estar padecendo de 

problemas de saúde. Coligiu atestado médico datado em 10/03/2020, que 

determinou sua inatividade por 04 dias. Defiro o postulado, visto que 

licença médica afigura-se justo motivo para redesignação do ato, motivo 

pelo qual redesigno a audiência de instrução e julgamento para 

16/04/2020, às 15:00 horas. Intimem-se as partes, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sirva o presente como mandado, ofício, carta precatória, carta 

de intimação/citação. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002618-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAS MICHELL REMPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE MOMBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002618-72.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: DJONATAS MICHELL REMPEL 

EXECUTADO: LUIS HENRIQUE MOMBACH Vistos etc. Recebo a inicial com 

inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos do art. 319 e 320 

do CPC. 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). Assim como, intime-se a parte promovente, na pessoa 

de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena contumácia e extinção do processo. (art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/1995). Consigno que a ausência de contestação importa, 

do mesmo modo, em revelia. Na hipótese de a contestação estar instruída 

com documentos ou nela forem arguidas preliminares ou matérias 

prejudiciais, oportunizado será à parte promovente replicá-la no ato ou em 

até 05 dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando 

desde já ciente de tal possibilidade. Serve a presente como mandado, 

carta precatória, ofício, carta de intimação/citação. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010920-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES PEREIRA DE BARROS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010920-61.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: ALCIDES PEREIRA DE BARROS 

JUNIOR 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 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANFRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (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 SENTENÇA Processo: 

1007081-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO MANFRIN 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. EDUARDO MANFRIN, qualificado nos 

autos, protocolou Embargos de Declaração conforme ID 27239248, 

aduzindo que a r. sentença de id 26708144, deve ser declarada nula, vez 

que determinada extinção indevidamente. Pugnou pela reconsideração da 

sentença. Intimada para se manifestar, a parte requerida informou o 

cumprimento integral do débito e requereu a extinção do processo, 

tornando prejudicado os embargos de declaração. Já que vai em direção á 

pretensão autoral. Por esta razão, reconheço prejudicado os embargos de 

id 27239248. E, considerando que houve o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de ID 30660915, impõe-se a extinção da 

fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito 

em julgado, EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente 

ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 5.802,38 (id n 

30660915) observando-se os dados bancários informados no id nº 

30694076. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 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. Se houver recurso inominado, intime-se a parte recorrida para 

suas contrarrazões em 10 dias e conclusos para o exigido juízo de 

admissibilidade recursal. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 377884 Nr: 4419-40.2020.811.0015

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADÃO CLAUDIR MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Relaxamento de Prisão – Código Apolo 377884

Vistos.

Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por Adão Claudir 

Mendes, por intermédio de advogado.

Diante da decisão prolatada nesta data no APF Código Apolo 377838, 

concedendo a liberdade provisória ao autuado, verifica-se que o presente 

pedido perdeu seu objeto.

Assim, declaro extinto este feito e determino o seu imediato 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de vezo.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Publique-se. Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 1.387 da 

CNGC. Cumpra-se.

Sinop, 23 de abril de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 374957 Nr: 2381-55.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Em prosseguimento, mercê dos artigos 270 e 271 do CPC c.c. art. 3º do 

CPP, intime-se o advogado Marcos Vinícius Borges, OAB/MT 21.927, pelo 

meio mais eficiente e célere disponível, preferencialmente eletrônico 

(e-mail, whatsapp, telefone) para oferecer a defesa prévia, em 24 (vinte e 

quatro) horas, considerando que já extrapolado, há muito, o prazo legal.Em 

caso de inércia do causídico, sem prejuízo das demais providências 

cabíveis pela desídia, intime-se o denunciado, também por meio eletrônico 

(mandado de intimação deve ser remetido, via malote digital, à direção 

penitenciária) para, no ato da intimação, informar se irá constituir novo 

advogado ou pretende ser assistido pela Defensoria Pública, devendo, no 

primeiro caso, indicar o nome do respectivo advogado, concedendo-se 

vista dos autos (digitalizados), por meio eletrônico, ao advogado ou 

Defensor Público, conforme o caso.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 22 

de abril de 2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 375629 Nr: 2859-63.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON HARIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927
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 Em prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

01.4.2020 intimando-se a advogada Cleusa Teresinha Haubert, OAB/MT 

19.234, pelo meio mais eficiente e célere disponível, preferencialmente 

eletrônico (e-mail, whatsapp, telefone) para oferecer a defesa prévia, no 

prazo legal, cadastrando-a junto ao Sistema de automação “Apolo” para 

futuras comunicações.Em caso de inércia da advogada, intime-se o 

denunciado, por meio eletrônico - malote digital - para, no ato da intimação, 

informar se irá constituir novo advogado ou pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, devendo, no primeiro caso, indicar o nome do 

respectivo advogado, franqueando vista dos autos (digitalizados), por 

meio eletrônico, ao advogado ou Defensor Público, conforme o 

caso.Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal local, acerca da prisão 

do réu.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 22 de abril de 2020.Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005493-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JHONY LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MILANEZ TAVARES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

RUBENS FERREIRA GARCIA FILHO (HERDEIRO)

CARLOS ALBERTO CORREA DANTAS OAB - MS16234 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em conformidade com o art. 3º da Portaria-Conjunta n. 

281/2020, que alterou o art. 9º da Portaria-Conjunta n. 247/2020, ambas do 

TJ/MT., os prazos processuais dos processos judiciais administrativos 

físicos e eletrônicos encontram-se suspensos no período de 17 de março 

a 30 de abril de 2020. Portanto, o prazo para cumprimento da r. decisão de 

id 30916902, começará a fluir do 1º dia útil seguinte à 30/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005921-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIAMAR FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. I- Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Tendo em vista o teor da portaria n. 

249/2020 da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

suspendendo o expediente, audiências e prazos processuais, em razão 

da pandemia COVID-19, hei por bem postergar a designação da audiência 

de conciliação e mediação que trata o art. 695 do CPC, sendo mais 

aconselhável que o feito tramite no procedimento comum, em nome da 

economia processual. Ademais, nenhum prejuízo restará às partes em 

razão dessa medida, restando perfeitamente resguardados o 

contraditório, a ampla defesa e a razoável duração do processo. III- 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo 

de 15 dias úteis, contados nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de 

serem presumidas verdadeiras as alegações de fato deduzidas pela parte 

autora na inicial (art. 335 e 344 do CPC). IV- Com a contestação, intime-se 

a parte autora para, querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias, 

permitindo-se a produção de prova. V- Após, intimem-se as partes para, 

no prazo comum de 5 dias, especificarem as provas que pretendam 

produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento, bem como informem se possuem interesse na designação 

de sessão de conciliação e mediação. VI- Indefiro o pedido de liminar de 

afastamento do lar, eis que sequer constam indícios de prova das 

ameaças eventualmente proferidas pelo requerido. VII- Concedo os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º 

do CPC/2015. VIII- Notifique-se o Ministério Público. IX- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007464-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOMINGAS DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eugenio Tomelino de Barros (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Intime-se a inventariante a juntar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, as certidões negativas expedidas pelas Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal em nome do de cujus, inclusive a expedida 

pela PGE/MT. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002160-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. C. D. F. R. (REQUERENTE)

A. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO ROCHA OAB - PR74090 (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 Vistos. Considerando a manifestação 

de vontade exarada conjuntamente, conforme termos expostos na inicial e 

por preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 CC/2002) e específicos 

(arts. 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), HOMOLOGO nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “B” do novo CPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, nos termos 

do artigo 200 do CPC. O MP instou-se favorável (id. 31200979). 

Cientifique-se. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002436-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALVES BELO (REQUERENTE)

FERNANDA LUIZA CORREA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO CESAR ALVES RODRIGUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I- Indefiro os pedidos de id. 22808341, vez que a Fazenda Pública 

dispõe de mecanismos para satisfação de eventual crédito tributário. II- 

Indefiro, do mesmo modo, o pedido de id. 29042659, porquanto tal 

incumbência decorre do exercício da função de inventariante. III- Intime-se 

o(a) inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, colacionar ao feito as 

certidões negativas de débito com as Fazendas Públicas Municipal, 

Federal e Estadual – expedida pela PGE/MT-, em nome do de cujus, bem 

como e no mesmo prazo, apresente as últimas declarações e o esboço de 

partilha. IV- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008437-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. D. S. (REU)

 

Vistos.. Tendo em vista a informação de que tramita perante a Vara 
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Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

comarca, Processo nº 1012881-42.2019.811.0041, envolvendo as 

mesmas partes deste feito, este juízo deixa de ser competente para 

conhecer do pedido. É o relatório. Decido. Imperioso ressaltar inicialmente 

que, havendo relatos de violência doméstica ou procedimento para sua 

apuração, o Juízo da Vara de Família torna-se incompetente para 

apreciação de demandas que com elas correlacionem, cuja competência é 

da Vara Especializada de Violência Doméstica. Assim sendo, deve este 

processo ser remetido àquele Juízo, que detém competência absoluta para 

analisar a questão posta em debate, consoante decidiu o e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA 

PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que 

envolvia as mesmas partes, cessa a causa autorizadora da modificação 

da competência para processar e julgar a demanda de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c guarda, que em razão da sua natureza 

civil deve ser processada perante o Juízo da Vara Especializada de 

Família e Sucessões. (CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no 

DJE 10/09/2015). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA DE MENOR E PARTILHA DE BENS – 

RELATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER–REQUERIMENTO DE 

MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO DA AUTORA EVIDENCIADA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher tem competência para processar e julgar Ação 

de Divórcio c/c Alimentos, Guarda de Menor e Partilha de Bens quando 

existente relato de agressão e requerimento de medida protetiva de 

urgência. O objetivo da Lei nº 11.340/2006 é proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofre algum tipo de agressão ou e violência 

no âmbito doméstico de modo a prevenir nova ocorrência. (CC 

171702/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015) Assim, não há duvidas que, no 

caso dos autos, a matéria ora discutida deve se processar perante a Vara 

de Violência Doméstica desta Comarca. Ante o exposto, remeta-se o feito 

àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que absolutamente competente 

para análise do pedido. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008948-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. N. D. S. (REQUERENTE)

T. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (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 Vistos. Tamiles Alves da Silva 

Nascimento e Marcos Antônio Nascimento da Silva, devidamente 

qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual, 

apresentando, para tanto, rol de bem a partilhar. Tiveram dois filhos, dos 

quais, acordaram sobre alimentos, guarda e direito de visitas. Amealharam 

bens, dos quais, acordaram sobre a partilha. Vieram os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Tenho que os pedidos merecem 

ser acolhidos, em razão do caráter de consensualidade que se reveste a 

demanda. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em 

seu artigo 226, § 6º, verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. {...} § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Pelo entendimento acima esposado, importante 

ressaltar que desnecessária a comprovação do lapso temporal antes 

exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Assim, em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio. Diante do exposto, pela presença dos 

pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho, com 

base no artigo 487, III, ‘b’ do código de processo civil, o pedido formulado 

por Tamiles Alves da Silva Nascimento e Marcos Antônio Nascimento da 

Silva para DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham e, 

por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 

226 § 6º da Constituição federal. Homologo o acordo celebrado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos 

expendidos na inicial. A requerente voltará a usar seu nome de solteira, 

qual seja: Tamiles Alves da Silva. Cientifique-se o Ministério Público. Isento 

os requerentes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base 

forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s). Depois de feitas as 

devidas anotações e comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010496-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA DE SOUZA ROMANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ABREU BONAMIGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Homologo a desistência do 

presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DEENTREGAR COISA para 

os fins do ARTIGO 200, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. JULGO, EM Consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento nos Artigos 775, 485 inciso VIII, 924 inciso IV e 

771, todos DO CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se, procedendo as baixas de estilo. Cientifique-se o Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002168-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE CECILIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE BARBOZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Nomeio a Requerente JUCIANE BARBOZA DOS SANTOS como 

Inventariante, devendo prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, 

artigo 617, parágrafo único) e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art. 620, do CPC). III- Prestadas as declarações, tome-se 

por termo. IV- Após, promovam-se as citações/intimações na forma 

determinada no art. 626 do CPC e digam no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre as primeiras declarações. V- Não havendo discordância quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, tomando-se por 

termo e sobre elas manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e digam em 05 (cinco) dias, 

ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- Consigno, sem prejuízo 

das determinações acima, que o imóvel pretendido na partilha decorre do 

contrato por instrumento particular de venda e compra direta. Deve a 

inventariante nomeada diligenciar junto à Caixa Econômica Federal para 

regularizar as questões administrativas, inclusive eventual saldo devedor 

remanescente e seguro prestamista, trazendo aos autos o devido registro 

na matrícula do imóvel (atualizada), possibilitando a inclusão na 

inventariança. VIII- Intime-se, ainda, a inventariante a fim de que apresente 

a certidão negativa de débito com a Fazenda Pública Municipal, 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 da de cujus. IX- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005117-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERT NICKSON PIRON (REQUERENTE)

KELLY MICHELETTI PIRON (REQUERENTE)

DULCILENI APARECIDA MICHELETTI PIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PIRON (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Defiro o pedido de suspensão do feito, conforme requerido em 

primeiras declarações, 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1019805-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR MENDES BOA MORTE (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Ingressa a requerente com o presente Alvará Judicial, 

objetivando sacar valores de contas bancárias deixados por seu esposo, 

falecido, alegando que este não deixou outros bens a inventariar. II- 

Analisando a certidão de óbito, verifica-se que o falecido deixou filhos, 

não se sabendo se deixou bens a inventariar. III- Assim, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, para que junte aos autos certidão negativa de 

bens móveis expedida pela ANOREG, bem como retifique o polo ativo, para 

acrescentar os filhos do falecido, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. IV- 

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS requisitando-lhe informações sobre os 

dependentes do falecido. V- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014772-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. S. D. O. (RECONVINTE)

A. M. D. F. S. (RECONVINTE)

F. S. D. O. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICE FERREIRA SALES OAB - MT25737/O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REU)

 

Vistos. I- Processe em segredo de justiça (CPC, art. 189, III). II- Nos termos 

do artigo 99,§3º, do CPC, defiro o pedido de Justiça Gratuita. III- Oficie-se 

ao INSS requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

dos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social (art. 

1º, Lei nº 6.858/80). O ofício deverá ser instruído com dados essenciais 

do de cujus (RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, pai etc). IV- 

Oficie-se, ainda, à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco S/A, 

requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de 

eventuais valores, saldos, FGTS, jóias empenhadas em nome do “de 

cujus”. O ofício deverá ser instruído com dados essenciais do “de cujus” 

(RG, CPF, data de nascimento, etc). V- Sem prejuízo das determinações 

acima, intime-se a interessada, ANA MARIA DE FRANÇA SANTIAGO, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua legitimidade. VI- Dê-se vista 

ao representante do Ministério Público, pelo prazo legal. VII- Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002900-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se o inventariante para adequar as primeiras declarações 

aos exatos ditames do artigo 620, do Código de Processo Civil, 

relacionando e atribuindo valores aos bens do espólio, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando, inclusive, matrícula atualizada do bem imóvel em 

nome da de cujus, e comprove o reconhecimento judicial do direito 

correlato. II- Intime-se o inventariante a comprovar, documentalmente, a 

inexistência de herdeiros sucessíveis de JOÃO CARLOS FIGUEIREDO 

FAJARDO e WELLINGHTON FIGUEIREDO ROBERTO FAJARDO, sendo que, 

a toda evidência, deixaram herdeiros como se constata das certidões de 

óbito destes. III- Indefiro os pedido constantes das letras ‘d’ e ‘f’, da petição 

de id. 26439494, porquanto tais medidas se inserem nos atos e atribuições 

das partes e independem de ordem judicial. IV- Indefiro o pedido constante 

da letra ‘g’, da petição de id. 26439494, vez que inadequado o 

procedimento buscado pelo inventariante, devendo valer-se das vias 

ordinárias para seu intento. V- Cumprido os itens acima, volte-me concluso 

para análise do pedido de item ‘e’, da petição de id. 26439494. VI- Intime-se 

e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005914-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. O processo encontra-se paralisado há mais de um ano sem 

qualquer manifestação de interesse da parte, sendo, inclusive tentada sua 

intimação via Oficial de Justiça, cuja diligência restou prejudicada, por não 

encontrá-la, pelo que foi determinada sua intimação por edital. Intimada, via 

edital, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o autor deixou 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme id. n. 29443101. 

Assim, o requerente foi intimado para dar prosseguimento no feito, como 

não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo. Diante do 

exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da parte. Sem 

custa e sem honorários. Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005218-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

HUANDERSON DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANIL INACIA DE CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. I- Intime-se o inventariante para apresentar certidão negativa da 

Fazenda Pública Estadual, expedida pela PGE-MT, no prazo de 15 (quinze) 

dias. II- Intime-se ainda, a colacionar ao feito, no prazo acima, documento 

comprobatório de filiação de HUANDERSON DE OLIVEIRA CAMPOS. III- Às 

providências. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005344-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. G. R. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. Z. P. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA OAB - MT23105-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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L. F. T. M. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. A. M. (TESTEMUNHA)

G. L. D. O. R. (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1005344-92.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte 

Requerida para manifestar sobre o Relatório de Estudo Psicossocial de ID 

31058307 no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 22 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005024-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE LAURA AMORIM DE BARROS OAB - 014.260.561-17 

(REPRESENTANTE)

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES DA COSTA JUNIOR (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005024-08.2020.8.11.0002. VISTOS etc. 

Inicialmente, observo que apesar de endereçada à 3ª Vara de Família e 

Sucessões desta comarca, ocorre que ação revisional deve ser 

livremente distribuída, como ocorreu na espécie, eis que ação já julgada 

não gera conexão. Passo, pois, a análise da pretensão inicial. Defiro a 

AJG. Trata-se de ação revisional de alimentos onde a parte autora - duas 

crianças - pede a elevação do valor pago à título de alimentos, eis que 

fixados no importe de 15% do salário mínimo. O documento constante do 

Id. 29276151, p. 1, demonstra que o requerido paga mais de R$ 1.000,00 

de prestação do carro. Não há razão, portanto, para que pague somente 

15% do saláiro mínimo às filhas. Assim, acolho parcialmente o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e elevo a pensão alimentícia para 35% 

do salário mínimo, 17,5% para cada filha. A pensão deverá ser paga até o 

dia 10 de cada mês, e deverá ser descontada em folha de pagamento do 

requerido e depositada em conta bancária da genitora. Considerando que 

as partes podem resolver por consenso a questão posta em debate nos 

autos, determino seja designada, pela secretaria, de conformidade com a 

pauta da conciliadora, audiência de conciliação, expedindo-se o 

necessário à realização do ato. Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial 

de Justiça, e intimem-se as requerentes, na pessoa de sua representante 

legal para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

respectivos Advogados ou Defensores Públicos. Da audiência, se não 

houver acordo, passará a correr o prazo de 15 dias para o requerido 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 335, inciso I e 

344, ambos do CPC). Intime-se a parte autora, por seu Advogado, para 

informar a conta bancária para depósito da pensão, nos autos, e, ainda, o 

e-mail do empregador do requerido. Observo que há, no Id. 29276152, p. 

1, os dados de uma conta bancária na CEF, mas não é possível afirmar 

com segurança se é possível o depósito na mesma, sendo certo que não 

foi indicada conta bancária para tal fim. Informada a conta bancária, 

oficie-se ao empregador do requerido - via e-mail, para que encaminhe a 

este Juízo os três últimos comprovantes de renda de seu empregado, bem 

ainda que proceda ao desconto em folha de pagamento, com posterior 

depósito em conta bancária da representante legal, independentemente da 

citação. De forma a evitar que os Srs. Oficiais de Justiça tenham que sair 

à rua em períodos de pandemia e isolamento social, determino que a 

citação do requerido seja realizada via aplicativo de WhatsApp ou 

mensagem, sucessivamente (art. 193 e ss. do CPC). A audiência será 

designada tão logo retornem as atividades presenciais. Observe-se o 

disposto no artigo 212, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013833-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA PRECZENIAK OAB - 918.771.489-20 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA DE OLIVEIRA BORELLI OAB - PR98902 (ADVOGADO(A))

FLAVIA PRECZENIAK OAB - PR73873 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. X. D. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1013833-21.2019.8.11.0002 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, manifestar nos autos rzea Grande/MT, 23 de abril 

de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000948-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. A. B. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000948-38.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. A cópia da sentença trazida aos autos está incompleta. 

Além disso, a filha Hellem atingiu a maioridade não pode ser assitida pela 

mãe, devendo ser retificado o pólo passivo da ação. Intime-se para 

emenda em 15 dias. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009252-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA LEITE DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

MARCOS JOSE DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

CRISLAINE REGINA DE ALMEIDA GONCALVES (ESPÓLIO)

L. D. A. P. (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRA LEITE DE ALMEIDA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Autos n. 1009252-26.2020 - PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Após análise dos autos, verifica-se que a parte autora não 

cumpriu determinação de ID. 30977076 (anexar os documento aos autos 

de forma individualizada), assim sendo, deixo de acolher a emenda à inicial 

(ID. 31033165). Intime-se a requerente para que no prazo de 05 (dias), 

cumpra o que foi determinado no ID. 30977076, sob pena de indeferimento 

da inicial. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli R Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009252-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA LEITE DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

MARCOS JOSE DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

CRISLAINE REGINA DE ALMEIDA GONCALVES (ESPÓLIO)

L. D. A. P. (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRA LEITE DE ALMEIDA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Autos n. 1009252-26.2020 - PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Após análise dos autos, verifica-se que a parte autora não 

cumpriu determinação de ID. 30977076 (anexar os documento aos autos 
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de forma individualizada), assim sendo, deixo de acolher a emenda à inicial 

(ID. 31033165). Intime-se a requerente para que no prazo de 05 (dias), 

cumpra o que foi determinado no ID. 30977076, sob pena de indeferimento 

da inicial. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli R Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004065-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. (EXEQUENTE)

J. V. M. D. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE – 1004065-71.2019.8.11.0002 REQUERENTE: 

JOÃO VITOR MARQUES DE LIMA, representado por sua genitora, 

JULIANA MARQUES REQUERIDO: WAGNER PEDROSO DE LIMA 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos planilha atualizada do valor 

exequendo; com a juntada intime se a parte requerida para manifestação 

no mesmo prazo. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010546-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARYMARA MOURA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO PEDROSO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ARYLSON PEDROSO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELIZA MARIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

BALBINO PEDROSO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

ALTAIR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

AECIO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ARLETE DA SILVA (REQUERENTE)

JARYLSON PEDROSO DE FRANCA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

BALBINO PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1010546-84.2018 - PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO, 

pelo rito de ARROLAMENTO SUMÁRIO. Vistos etc. Considerando-se que a 

CND Federal apresentada no ID. 18579666, pág. 02 em nome da extinta 

Eliza, foi positiva com efeito de negativa, determino a juntada dos 

documentos que deram origem à caracterização como positiva da referida 

certidão. Verifica-se também, que até a presente data não foi juntada a 

certidão de inteiro teor e ônus atualizada do imóvel, CND com a Fazenda 

Pública Municipal (débitos gerais em nome dos espólios de Balbino e Eliza) 

e o comprovante de pagamento ou isenção do ITCMD. Assim sendo, 

determino a intimação do inventariante, para que no prazo improrrogável 

de 60 (sessenta) dias, junte aos autos todos os documentos acima 

citados, bem como se manifeste acerca dos documentos constantes nos 

IDs. 19655366 e 19655370. Deverá ainda, anexar no presente feito as 

procurações de todos os cônjuges e cópia legível dos documentos 

pessoais (RG e CPF) Jumelice, mulher do herdeiro Altair Pedroso. 

Cumprida as determinações supras, dê-se vistas dos autos à 

Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040413-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TEREZA DE MOURA ALVES OAB - 143.071.461-15 (REPRESENTANTE)

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENID DE MOURA ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE - 1040413-05.2018.8.11.0041. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. REQUERENTE: TEREZA DE MOURA ALVES. REQUERIDO: 

KENID DE MOURA ALVES. Vistos. Em face da necessidade de se realizar 

perícia médica no interditando, nomeio o médico, Ulisses Antônio Lemes do 

Prado, CRM/MT 3310, e-mail: upmed08@hotmail.com, com consultório 

profissional situado na Rua São Pedro, n. 78, bairro Centro Sul, Várzea 

Grande - MT – Complexo de Saúde de Várzea Grande (Postão), como 

perito do Juízo, razão pela qual fixo honorários profissionais no valor de 

R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), consoante o disposto na 

Resolução n. 232 de 13 de junho de 2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, que assim dispõe: “Art. 1º Os valores a serem pagos pelos 

serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na 

hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Art. 2º O 

magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do 

profissional ou órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta 

Resolução, observando-se em cada caso: I – a complexidade da matéria; II 

– o grau de zelo e de especialização do profissional do órgão; III – o lugar 

e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades 

regionais. § 1º O pagamento dos valores de que trata este artigo e do 

referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da 

justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do 

Estado ou do Distrito Federal. § 2º Quando os valores dos honorários for 

fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu 

pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles 

estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme 

anexo. § 3º Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência 

judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados. § 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite 

fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma 

fundamentada. § 5º Os valores constantes na tabela anexa serão 

reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E. Art. 

3º Esta Resolução entra em vigorem 90 (noventa) dias após sua 

publicação”. Assim, intime-se o interditando (KENID DE MOURA ALVES), 

para que compareça no endereço anteriormente mencionado no dia 

25/06/2020 às 08:00, munido de todos os seus documentos pessoais, 

para a realização da perícia designada nos presentes autos. O laudo 

pericial deverá ser encaminhado a esse Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, 

após o início dos trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: “a) De 

que espécie de doença mental sofre a interditando? Classificá-la 

cientificamente. b) Essa moléstia mental – se existente – é de molde a 

comprometer, no interditando, suas faculdades de discernimento, 

afetividade ou orientação psíquica? c) Essas condições psicopatológicas 

impedem o interditando de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz 

para vida civil? d) Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua 

moléstia mental (se de alguma sofrer) é reversível, periódica, curável ou 

permanente? f) Indicar especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do 

Código de Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os 

esclarecimentos que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis 

ao deslinde do feito.” Faculto às partes a indicação de assistente técnico e 

quesitos complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 

465, §1, II, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 
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parecer (artigo 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010530-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADVALDO ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ORTIZ (REQUERIDO)

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 INTERDIÇÃO Vistos, Concedo os benefícios da justiça gratuita 

nos termos da lei 1060/50. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada 

por ADVALDO ORTIZ em face de ARNALDO ORTIZ, ambos qualificados 

nos autos. Informa que é filho do requerido que encontra-se acometida de 

doença classificada pelos CID A 41.0 (Septicemia por Staphylococcus 

aureus), conforme documentos de ID 31331478 Relata que em razão da 

patologia, o requerido não possui condições de praticar os atos da vida 

civil. Requer a interdição com os efeitos da tutela antecipada. É o breve 

relato. Decido. Considerando os fatos e a documentação contida nos 

autos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e 

em atenção ao disposto no artigo 749 do Código de Processo Civil, nomeio, 

provisoriamente, o Sr. ADVALDO ORTIZ, curadora da interditando 

(ARNALDO ORTIZ). Lavra-se termo de compromisso. Cite-se, com as 

advertências legais. Determino seja realizada diligência de constatação da 

situação do demandado 30 (trinta) dias após o cumprimento do mandado 

de citação. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010183-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ROEDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAÍLZA PEREIRA DOS SANTOS ROEDER (REQUERIDO)

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 AÇÃO DE DIVÓRCIO COM OFERTA DE ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA Vistos. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO COM OFERTA DE ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA, movida VALDECIR ROEDER em 

desfavor CLAÍLZA PEREIRA DOS SANTOS ROEDER, todos qualificados 

nos autos. Afirma que casou-se com a requerida em 16 de março 2012, 

tendo a ruptura ocorrido recente, Destaca que dessa união adveio 

nascimento de 01 (uma) filha, TAMIRES GABRIELE DOS SANTOS ROEDER, 

nascida em 29 de janeiro de 2014. Aduz que na constância do casamento 

não adquiriram bens nem dívidas. Oferta alimentos em favor da filha no 

valor equivalente a 19,2% (dezenove vírgula dois) por cento do salário 

mínimo mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com 

educação, saúde, despesas odontológicas, vestuário. Junta documentos. 

É o breve relato. DECIDO. Quanto ao pedido liminar de fixação de verba 

alimentar Diante da oferta, fixo os alimentos gravídicos provisórios em 

19,2% (dezenove vírgula dois) por cento do salário mínimo mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com educação, 

saúde, despesas odontológicas, vestuário, mediante apresentação de 

nota/recibo, que deverão ser pagos a partir da intimação do autor, até o 

dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta ou entregue diretamente 

a genitora da infante. Considerando-se a manifestação do autor, deixo de 

designar audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, com 

observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data citação. “Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010422-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis (DEPRECANTE)

PAULO SERGIO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA Vistos, Considerando o consignado na 

Carta Precatória expedida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis - MT, designo Audiência de 

Oitiva das Testemunhas indicadas pela parte requerida, para o dia 

22/10/2020, as 15:30 h. Intime-se Cumpra-se Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010525-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELINA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIANE CRISTINA DOS SANTOS (REU)

JAQUELINE FERNANDA 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 Declaratória de União Estável “Post Mortem” Vistos, Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 

4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 07/10/2020 

às 13:30 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se 

constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a 

partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do 

Código de Processo Civil). §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. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se. 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: 1001727-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX AZEVEDO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (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))

 

PJE n. 1001727-61.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado da parte 

requerente para manifestar acerca da petição de ID n. 31447548 de 
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22/04/2020 em que a parte requerida informa o pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005565-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

PJE n. 1005565-46.2017.8.11.0002 CERTIFICO que o Recurso de Apelação 

é tempestivo. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a 

INTIMAÇÃO do (a) advogado da parte requerente/apelada para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004723-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-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))

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

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA PERICIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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: 1004723-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-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))

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

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA PERICIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA PERICIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA PERICIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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)
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IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA PERICIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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 

REDESIGNADA PARA O DIA 13 de junho (sábado) 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: 1002784-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-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))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1002784-51.2017.8.11.0002 IMPULSIONO o processo para 

proceder a INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes requeridas 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A e MRV ENGENHARIA 

para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Recurso de Adesivo 

interposto pela parte requerente no ID n. 29041260/seguintes.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1016516-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA TESSARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PJE n. 1016516-31.2019.8.11.0002 CERTIFICO que o (a) advogado (a) do 

credor deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestar acerca do AR 

negativo de ID n. 27348239 de 12/12/2019. Assim, IMPULSIONO o 

processo a fim de remetê-lo à Expedição de Documentos para que seja 

efetuada a intimação pessoal da parte requerente para dar o efetivo 

andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019166-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA MOREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

PJE n. 1019166-51.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

29182491 de 13/02/2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009432-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIS CANDIDO DO PRADO (EXECUTADO)

 

PJE n.1009432-47.2017.8.11.0002 CERTIFICO que analisando o processo, 

constatei que a parte exequente constituiu novo advogado para atuar no 

processo, conforme se observa no ID n. 29392407/seguintes de 

18/02/2020. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

do novo advogado da parte exequente para manifestar nos autos, 

conforme já determinado no ID n. 24429233 de 18/11/2019.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010110-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HELLY PERES NOBRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO METELO (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 EDITAL DE 

CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1010110-91.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 37.493,39 ESPÉCIE: 

[Posse, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]

->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) REQUERENTE(S): 

Nome: SIMONE HELLY PERES NOBRE DA SILVA Endereço: RUA PARÁ, 

173, Rua Aragarças, n 173, Nova Várzea Grande Várzea Gr, CANELAS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-206 REQUERIDO(A): Nome: 

DOMINGOS SAVIO METELO Endereço: RUA SAO CRISTOVAO, 05, Rua 

São Cristóvão (antiga Rua Z), lote 05, Quadra, JARDIM NOVO HORIZONTE, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO do(s) requerido(s), acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para tomar(em) conhecimento da ação, cujo resumo 

da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitar-se nos presentes 

autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Condenação 

em Danos Materiais e Pedido de Liminar proposta por SIMONE HELLY 

PERES NOBRE DA SILVA, em desfavor de DOMINGOS SÁVIO METELO. 

Segundo a autora em síntese a petição inicial, esta é legitima proprietária 

de uma área urbana, devidamente localizada na Rua São Cristóvão (antiga 

Rua Z), lote 05, quadra 21, Loteamento Novo Horizonte, no município de 

Várzea Grande/MT, adquirida da Sra. Sheila Martins de França, conforme 

escritura pública de compra e venda e certidão de inteiro teor da matrícula 

80.178 do Registro de Imóveis do 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande/MT. Nos fatos, alega a parte autora que o Sr. Domingos 

Savio Metelo, ora requerido, está cometendo esbulho em sua propriedade 

e que, entrou em contato com este para resolver a situação de forma 

amigável, contudo, não obteve êxito. Por todos os demais fatos alegados, 

a autora requer seja expedido mandado de reintegração de posse em 

favor desta, determinando que o réu e demais invasores desocupem o 

local no prazo máximo de 03 (três) dias espontaneamente, e, se caso não 

for cumprido, esta requer a utilização do uso de força policial para o 

devido cumprimento do respectivo mandado. Em tempo, a requerente 

pugna pela aplicação de multa diária por invasor que desobedecer a 

ordem ou retornar ao imóvel depois de cumprido a reintegração, além de 

requerer a condenação do réu ao ressarcimento de todos os danos 

materiais e ambientais que tenham causado ao imóvel, assim como, ao 

pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. É o breve 

relato. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. Em virtude da declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da 

necessidade de evitar a transmissão entre servidores, magistrados, 

jurisdicionados e operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta 

nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a audiência designada para a 

data de hoje, e redesigno o ato para o dia 27 de maio de 2020, às 

14h00min. Expeça-se novo edital de citação/intimação do requerido, 

fazendo constar as advertências contidas na decisão inicial. Várzea 

Grande, 2 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI - Juiz de Direito Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com Pedido de Liminar proposta por Simone Helly 

Peres Nobre da Silva em desfavor de Domingos Sávio Metelo, alegando, 

em síntese, que é legítima possuidora e proprietária do lote 05, da quadra 

21, localizado na Rua São Cristóvão do loteamento Jardim Novo Horizonte, 

que sempre promoveu a manutenção da área, porém o requerido, ora 

vizinho da autora, cercou a área em discussão esbulhando sua posse. 

Liminarmente, pretende ser reintegrado na posse, sob pena de multa diária 

no valor de R$1.000,00 (mil reais). POIS BEM. Da análise dos autos, não há 

como afirmar se a área invadida é a mesma indicada nos documentos 

trazidos, nem que a autora exercia a posse no local. Portanto, revela-se 

necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, 

afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte 

final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de 

testemunhas e do próprio demandado, o qual, não obstante não tenha 

assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá 

trazer esclarecimentos úteis para o exame adequado do pedido liminar. 

Sendo assim, por não vislumbrar de plano os requisitos necessários para 

concessão de liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, 

entendo conveniente a realização de audiência de justificação prévia, para 

a qual designo o dia 05 de dezembro de 2019 às 15h30min. Verifica-se 

que, a parte autora já arrolou testemunha na exordial, conforme id. 

22634483 – Pág. 10. A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte autora (artigo 455, do CPC) e realizada por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação das 

testemunhas importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. INTIME-SE a parte requerida para 

comparecimento em audiência, nos termos do art. 562, do CPC, podendo 

este formular contraditas e perguntas às testemunhas do autor. Destaco 

que, o prazo para contestar a ação, quando realizada a justificação, 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(Parágrafo único do art. 564 do CPC). Concedo à autora os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de 

outubro de 2019. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli - Juiz 

de Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELZA 

BERNARDETE HUMBERGER, digitei. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1017375-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PELLISARI VIANA GHISI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO FERREIRA VIANA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1017375-47.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALERIA PELLISARI VIANA GHISI REU: CIRO FERREIRA 

VIANA Vistos etc. Diante do certificado do Id. 31083129, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2020, às 17h00min. 

Desta feita, renove-se o mandado de citação/intimação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça observar o disposto no art. 277 do CPC, fazendo constar 

que já houve uma tentativa de citação frustrada, face que o réu 

encontrava-se viajando (Id. 30012501). Deverá a parte autora efetuar o 

depósito da diligência. Prazo: 10 dias. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004426-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO BENTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004426-59.2017.8.11.0002. 

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

GONCALO BENTO DA SILVA Vistos etc. 1 - Cadastre-se o advogado da 

parte requerida no Sistema PJE. 2 - Intime-se a parte embargada/autora 

para que se manifeste acerca do embargos monitórios acostado no Id. 

24466044. Prazo: 15 dias. 3 - 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011350-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RAVAGNANI GASPAROTTO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011350-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA REU: THIAGO 

RAVAGNANI GASPAROTTO Vistos etc. Esclarecendo ao douto causídico 

subscritor do petitório do Id. 24003049 que as guias acostadas no Id. 

24003053 referem-se à distribuição do processo. Restando o depósito 

referente ao pagamento da diligência para que o Sr. Oficial de Justiça 

proceda ao cumprimento do mandado monitório. Em sendo assim, deverá a 

parte autora efetuar o depósito para cumprimento da diligência, conforme 

intimação do Id. 30548755. Prazo: 5 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 22 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012362-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA CASTRO OAB - SP161093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

NORIVAL LEITE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1012362-67.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA EDUARDO Vistos etc. 

Diante da certidão acostada no Id. 30900000, e nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, restitua-se a presente missiva à comarca de origem grafando 

nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 23 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008547-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008547-62.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES REU: ALTOS DA 

GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Certifique-se 

quanto ao decurso do prazo para apresentação de contestação, bem 

assim se as rés procederam a juntada de procuração e atos constitutivos, 

conforme requerido no termo de audiência do Id. 29883668. Às 

providências. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014041-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCE DIAS FERREIRA MARTINS OAB - MG43115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACOB YUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1014041-05.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: DIVINA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE JACOB 

YUNES Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 30899440, e nos 

termos do art. 393 da CNGC/MT, restitua-se a presente missiva à comarca 

de origem grafando nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010466-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAKI BRASIL SOLUCAO EM SOFTWARE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010466-52.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: TAKI BRASIL SOLUCAO EM SOFTWARE LTDA REQUERIDO: 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR C/ TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por TAKI BRASIL SOLUÇÃO EM SOFTWARE LTDA. em desfavor 

de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. 

aduzindo, em síntese, que desde março de 2018 opera uma rede de 

franquia de vendas de produtos e varejo online, onde os usuários do 

aplicativo TAKI APP realizam compras nos mais variados estabelecimentos 

comerciais e as recebem em casa. Narra que, no final de 2019 a empresa 

SOUL SYSTEM –SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA –ME, notificou as 

Requeridas solicitando a indisponibilidade do aplicativo em suas stores e 

em 15 de abril de 2020, as Requeridas excluíram/indisponibilizaram o 

aplicativo da Requerente. Destaca-se que houve o indeferimento do 

registro da marca da Requerente pelo INPI, porém fora interposto Recurso 

Administrativo, o qual, até o momento, aguarda julgamento de mérito. 

Liminarmente, requer que seja determinado às Requeridas que 

disponibilizem em suas plataformas imediatamente o aplicativo da 

Requerente, requerendo desde já a Vossa Excelência a imposição de 

multa pecuniária diária. No mérito, pugna pela procedência da ação com a 

confirmação da tutela pretendida. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da 

qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal. No presente caso, verifica-se que, em verdade, a pretensão da 

autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência 

antecipada em caráter antecedente de cunho satisfativo, uma vez que a 

demandante, pretende ver seu aplicativo restabelecido nas lojas virtuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 167 de 237



das requeridas para viabilizar sua atuação na oferta de serviços variados. 

Desse modo, em observância ao princípio da fungibilidade recebo a ação 

cautelar como tutela antecipada de caráter antecedente. Pois bem. 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 permaneça com seu aplicativo indisponível para download, 

impedindo que seus usuários o utilizem e, consequentemente, trazendo 

prejuízo financeiro à parte autora durante o período que o app esta 

inabilitado nos dispositivos Android e Apple. Já a probabilidade do direito 

restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando 

que solicitou o registro da marca administrativamente junto ao INPI e opôs 

recurso contra a decisão proferida, bem assim demonstrou que a citada 

empresa TAAKI SOLUÇÕES, em que pese possuir grafia semelhante à da 

autora, atua como guia e anúncio de estabelecimentos comerciais, ramo 

distinto da autora, a qual oferta os serviços franqueados através do app, 

logo, se faz presente a plausibilidade do pedido (id. 31288018 - Pág. 1-94). 

Ademais, cumpre frisar ainda que, o §1º do artigo 212 da Lei de 

Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), prevê: “§ 1º Os recursos serão 

recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos 

os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que 

couber”. Ante o exposto, por entender estarem presentes os requisitos 

necessários para concessão da medida pretendida, nos termos do artigo 

303, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE para que a parte requerida restabeleçam em sua 

plataforma (Google Play Store e Apple Store), no prazo de 5 (cinco) dias, 

o aplicativo da autora TAKI BRASIL, para que fique disponível para 

download para os usuários até que o recurso administrativo seja 

devidamente julgado pelo órgão competente (INPI) no processo 

administrativo n. 917466861, haja vista o caráter suspensivo do referido 

recurso previsto no art. 212, §1º, da Lei 9.279/96, sob pena de multa diária 

de R$2.000,00 (dois mil reais) limitado ao montante de R$10.000,00 (dez 

mil reais) em caso de descumprimento injustificado. Advirto que, a parte 

autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua 

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido 

de tutela final, em 15 (quinze) dias (artigo 303, §1º, inciso I, do CPC), sob 

pena extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 303, 

§2º, do CPC. Cite-se/ intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o 17 de setembro de 2020 às 13h20min, 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 

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). Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001520-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO CAVALCANTE DE QUEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1001520-33.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que, a determinação foi para que a parte trouxesse 

aos autos a cópia do requerimento administrativo juntamente com a prova 

da recusa ao pagamento por parte da seguradora na via administrativa. 

Todavia, o requerimento administrativo juntado aos autos (Id. 4269323) foi 

protocolado após a distribuição da presente demanda. Sendo assim, 

suspendo o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso 

temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 21 de março de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010672-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010672-66.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de 

Antecipação de Legítima, cuja matéria é de competência absoluta da Vara 

Especializada de Família e Sucessões para apreciação e julgamento deste 

feito. Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente 

feito, determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a 

URGÊNCIA que o caso requer. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001888-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JK ANEIS DE FORMATURA INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GONZAGA RISPOLI OAB - GO16870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'MOUNT INDUSTRIA E COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001888-37.2019.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a 

expedição do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª 

Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005507-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE BUENO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005507-72.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: VICENTE BUENO DE BARROS REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VICENTE 

BUENO DE BARROS em desfavor de BANCO PAN S.A aduzindo, em 

síntese, que constatou diversos descontos do banco requerido em sua 

folha de pagamento desde 2014 à título de empréstimo, contudo afirma 

desconhecer referida contratação. Liminarmente, pugna pela 

determinação deste juízo para que a requerida se abstenha de realizar 

qualquer desconto em sua folha de pagamento. No mérito, requer pela 

procedência da demanda com a confirmação da liminar, declaração de 

nulidade do contrato em discussão, condenação da requerida ao 

pagamento em dobro dos valores descontados em folha a título de 

indenização pelos danos materiais, bem como sua condenação pelos 

danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela justiça gratuita e inversão 

do ônus da prova. O feito foi inicialmente distribuído junto à Vara 

Especializada em Direito Bancário, a qual declinou da competência em 

favor de uma das varas cíveis desta comarca. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a pretensão da 

parte autora é ver declarada a inexistência de qualquer débito com a 

requerida no que se refere à empréstimo consignado, posto que nunca o 

solicitou. Contudo, o pedido de antecipação de tutela não merece 

prosperar haja vista que o requerente pretende a suspensão dos 

descontos, sob a alegação de que vem arcando com débitos que não são 

devidos, todavia estes descontos ocorrem desde 2014. Logo, em que 

pese seja perfeitamente possível a discussão quanto a legalidade da 

referida cobrança, uma vez que o autor afirma não ter solicitado nenhum 

cartão de crédito, inexiste um dos requisitos para concessão da tutela, 

qual seja, o perigo da demora, já que o autor vem pagando tais valores à 

requerida há mais de 5 anos, sendo temerário assumir a hipótese de que 

este tomou conhecimento de tais descontos apenas no ano passado. 

Confira-se a jurisprudência pátria nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE INDEFERIU 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER QUALQUER DESCONTO A 

TÍTULO DE "BMG CARTÂO" DO CONTRACHEQUE DA PARTE AUTORA. [...] 

Nesse ponto, entendo não estarem presentes os requisitos para 

concessão da liminar requerida. Isto porque, há mais de 10 anos a autora 

vem sendo descontada de valores em seu contracheque sobre tais 

rubricas, e apenas em 2016 ingressou com ação judicial pleiteando o 

cancelamento das cobranças, sob o argumento de não as reconhecer. 

Assim, não se vislumbra na hipótese, urgência ou perigo na demora, ante 

o lapso temporal decorrido. - Ademais, não há nos autos um mínimo de 

prova a corroborar as alegações autorais, afastando-se, assim, o fumus 

boni iuris. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 

00257596820178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI 7 VARA CIVEL, Relator: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

30/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 04/09/2017). Assim sendo, a constatação da veracidade dos 

fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente está condicionada 

à produção de provas e ao crivo do contraditório. Ante o exposto, tendo 

em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC. 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 15h20min, 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, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006126-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006126-36.2018.8.11.0002 

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 15h40min, 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 autora os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000967-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS OAB - MT24179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

TATIANE COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000967-78.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCIO ANTONIO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

TIAGO FERNANDES DOS SANTOS, TATIANE COSTA DOS SANTOS Vistos 

etc. Através do petitório do Id. 29872893, a parte autora traz a notícia do 

falecimento da parte autora, requerendo prazo para regularização da 

sucessão processual. Pois bem. Diante da necessidade ao cumprimento 

do art. 110 do CPC, determino a habilitação do espólio do credor nos 

autos. Nesse esteio, a suspensão do processo é disposição de lei, não 

decorre de ato do julgador, mas do fato gerador que dá ensejo à 

suspensão, tendo início a partir do exato momento que este fato se deu, a 

despeito de somente mais tarde o juiz vir a declará-lo suspenso. Tem, 

portanto, o despacho que suspende o processo, efeitos retroativos, ou 

seja, ex tunc, sendo, conforme art. 314, CPC, defeso praticar qualquer ato 

processual no curso da suspensão do feito, afora a realização de atos 

urgentes, a fim de evitar dano irreparável, o que não é o caso dos autos. 

Ademais, num segundo momento, não se pode desconsiderar que sendo a 

representação das partes em juízo pressuposto processual de validade, 

não entendo estar regular, posto não ter operado a substituição da parte 

falecida quando da ocorrência do seu óbito. Nesse sentido, veja a 

jurisprudência: FALTA DE SUCESSÃO. MORTE DA PARTE. É nulo o 

processo se não foi dada oportunidade para a sucessão da parte falecida 

no curso do processo (RT508/202). MORTE DE UMA DAS PARTES. ATOS 

PRATICADOS. Suspenso o processo pela morte de uma das partes, 

reputam-se inexistentes os atos que se praticarem nesse período (RT 

6598/154). Desse modo, para regularização do processo, é preciso 

oportunizar a substituição processual da parte falecida, procedendo-se a 

suspensão do processo. Assim sendo, suspendo o curso do processo 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de regularizar a habilitação do espólio 

ou dos sucessores do de cujus, na forma das disposições processuais. 

Feita a habilitação, conclusos para apreciação e designação de audiência 

de conciliação. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001520-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO CAVALCANTE DE QUEIROS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1001520-33.2016.8.11.0002 

AUTOR(A): HELENO CAVALCANTE DE QUEIROS REU: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por HELENO CAVALCANTE DE QUEIROS em 

desfavor de BANCO BRADESCO SEGUROS S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos, objetivando o recebimento da indenização do 

seguro DPVAT no máximo indenizável. Determinada a juntada de 

comprovação da negativa por parte da requerida, o autor peticionou 

informando que a ré tem usado má-fé informando a impossibilidade de 

cadastro do processo administrativo por falta de documentação do pedido 

administrativo no id. 5603073. E os autos vieram conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pois bem. É cediço que o sistema judiciário 

brasileiro prestigia a observância ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, estabelecendo no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito.” Todavia, conforme mencionado na decisão que determinou a 

emenda a inicial, o Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de 

que a exigência do prévio requerimento administrativo, como condição 

para o regular exercício do direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal. No caso, conquanto a requerente tenha 

apresentado o comprovante de protocolo do requerimento administrativo, 

restou evidente que esta carece de interesse de agir. Isso porque, o 

requerimento protocolado na via administrativa sequer foi 

aceito/cadastrado pela seguradora em razão da ausência de documentos 

necessários ao andamento do feito (id. 5603073). Destaco que, o 

promovente instruiu a exordial apenas com a cópia do requerimento 

administrativo, não comprova tê-lo instruído com os documentos 

necessários à regulação da indenização por Invalidez Permanente, sendo 

certo que a relação de documentos está disponível no site da Seguradora 

L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Per

manente.aspx). Consigna-se que, embora a jurisprudência entenda que 

não é necessário o esgotamento das vias administrativas, no caso o 

requerimento administrativo formulado pela parte autora sequer foi aceito 

pela seguradora de modo que inexiste procedimento para pagamento da 

indenização na esfera administrativa. De outro norte, não é o caso de 

aplicação da regra de transição estabelecida pelo STF no RE 631240, para 

determinar a suspensão do feito até o deslinde do processo 

administrativo, haja vista que a presente ação foi proposta após o referido 

julgado. Corroborando com a situação exposta nos autos, o seguinte 

julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA 

REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PRECEDENTES - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações ajuizadas após a conclusão do 

julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo 

Tribunal Federal é pela 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.” (Ap 

132736/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) 

Logo, admitir que o interesse de agir está demonstrado com o mero 

protocolo do requerimento administrativo, sobretudo 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). Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse 

processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais; deixo 

de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a 

inexistência de contraditório. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a 

gratuidade da justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência 

ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001407-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1001407-74.2019.8.11.0002 

REQUERENTE: JULIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JULIANE DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO 

BRASIL. Foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar 

quanto à possível extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da 

inépcia da inicial, ou, caso quisesse, adequasse a ação e os pedidos (id. 

18116852). Aportou aos autos petitório da autora sob id. 18470405. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Na presente 

demanda a parte autora pretende ver reconhecida a ilegalidade do 

contrato de empréstimo consignado e em sede liminar pretendia que fosse 

determinado que o banco réu se abstivesse de efetuar descontos em sua 

folha de pagamento. Registra-se que sendo citado um banco diverso nos 

pedidos do feito, foi concedido prazo suficiente para que a parte autora 

promovesse a emenda a exordial e regularizasse os autos, sendo 

advertida quanto a inépcia da inicial. Oportunamente, a autora brevemente 

se manifestou na petição de id. 18470405 esclarecendo que a ação seria 

em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Todavia, denota-se dos fatos 

narrados pela parte autora que esta se surpreendeu com descontos 

realizados em sua folha de pagamento, pois “não se recorda da 

contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição 

financeira, sendo sabido pela mesma que a única contratação ora 

realizada fora feito junto ao BANCO DO BRASIL, banco onde realiza suas 

transações bem como recebe seus proventos mensais” (sic id. 18078147 

- Pág.5). Logo, mesmo tendo oportunidade de adequar a demanda a autora 

não o fez de forma satisfatória, posto que manteve redação dos fatos em 

que assume possuir contrato com o banco requerido e ao final requer pelo 

reconhecimento de ilegalidade do contrato por não recordar da 

contratação. Sendo assim, a demanda não merece prosseguir por ser 

inepta sua exordial, pois da narração dos fatos não decorre logicamente a 

conclusão, estando ausente pressuposto processual para andamento 

regular da ação. De tal modo, em sendo flagrante a inépcia da inicial, a 

extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos 

termos do art. 330, §1º, III, do CPC. Ante o exposto, tendo vista a em falta 

de interesse de processual, JULGO EXTINTA A AÇÃO sem julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais; deixo de 

condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista a 

inexistência de contraditório. Todavia, tendo em vista que defiro a 

gratuidade da justiça em seu favor, a exigibilidade da condenação na 

sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DANIELY DE SOUSA OAB - 030.741.921-51 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1004995-55.2020.8.11.0002 

REPRESENTANTE: MARIANA DANIELY DE SOUSA REU: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por MARIANA 

DANIELY DE SOUSA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando o recebimento da indenização do seguro DPVAT. 

Determinada a emenda à inicial, a autora se manifestou informando que a 

ausência de formulação de pedido administrativo não enseja falta de 

interesse de agir, eis que desnecessário o esgotamento da via 

administrativa, não podendo lesão ou ameaça a direito ser privada de 

apreciação pelo Judiciário, bem assim cita Súmula 4 editada pelo TJMS, 

conforme id. 29700924 e 29701950. E os autos vieram conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. É cediço que o sistema 

judiciário brasileiro prestigia a observância ao princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, estabelecendo no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito.” Todavia, conforme mencionado na decisão que 

determinou a emenda a inicial, o Supremo Tribunal Federal exarou o 

entendimento de que a exigência do prévio requerimento administrativo, 

como condição para o regular exercício do direito de ação, não viola ao 

disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Em consonância com o 

entendimento exarado pela Excelsa Corte, colaciono a seguinte 

jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE . [...]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)[...].“ (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) 

(negritei) Assim, considerando que, a requerente não comprova ter 

protocolado requerimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

alternativa não resta a não ser a extinção do feito sem resolução do mérito 

por ausência de interesse de agir. Por fim, concedo à autora os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito 

ante a ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e 

despesas processuais, todavia, tendo em vista que defiro a gratuidade da 

justiça, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, 

conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010580-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010580-88.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME REU: BARACAT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, Trata-se de ação de 

consignação em pagamento com antecipação de tutela, proposta por 

Solução Locadora de Toaletes em desfavor de Baracat Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. ME, aduzindo que foi firmado um acordo nos autos n. 

1002550-35.2018.8.11.0002 que tramitou perante a 2ª Vara Cível desta 

comarca, contudo, afirma que a requerida está interpretando a cláusula 

que dispõe sobre a multa por descumprimento de modo equivocado, razão 

pela qual pretende consignar o valor que entende devido em juízo. De 

entrada, vejo que a presente demanda tem por fundamento o acordo 

f i r m a d o  e m  a u d i ê n c i a  d e  c o n c i l i a ç ã o  n o s  a u t o s 

1002550-35.2018.8.11.0002 e homologado pelo juízo da 2ª Vara Cível no 

dia 08.08.2018, conforme andamento processual. Assim, sendo o 

fundamento desta lide a interpretação das cláusulas dispostas no acordo, 

cabe à parte autora promover o cumprimento de sentença, alegando o 

eventual descumprimento da ora requerida, e, naqueles autos, requerer a 

consignação em juízo, uma vez que a competência para dispor sobre os 

termos do cumprimento do acordo sub judice é da 2ª Vara Cível. Portanto, 

em atenção ao art. 10 do CPC, determino venha a parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, justificar a propositura da demanda, levando em conta 

o conteúdo acima descrito, sob as penalidades legais. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010619-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

DARTAGNAN DONOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - MT12891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010619-85.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAYNE BARROS DA SILVA, DARTAGNAN DONOSO REU: RODOBENS 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos. Considerando que a 

parte autora pretende obter tutela de urgência para que as requeridas 

sejam compelidas a arcar com o pagamento de aluguel no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em razão dos danos estruturais no imóvel em que 

reside, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o valor locatício em imóveis de igual natureza ao de sua 

titularidade, situados no referido condomínio, a fim de viabilizar a análise 

do pedido de tutela de urgência. Outrossim, em igual prazo, determino que 

a parte autora apresente documento a fim de evidenciar que o seu imóvel 

está dentre as 54 (cinquenta e quatro) casas com danos estruturais 

identificados pela Defesa Civil, sob pena de indeferimento. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002720-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CEZARIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017275-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MALENA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANNE KYULA ALVES OAB - MT27066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017275-92.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSA MALENA DA CRUZ REU: BANCO BMG S.A Vistos, Compulsando os 

autos, observo que a parte autora afirma ter sido realizado um empréstimo 

indevidamente em seu nome, cujo valor foi devolvido à requerida assim 

que tomou conhecimento da transação, contudo, ressalta que a parte ré 

manteve os descontos decorrentes do empréstimo em sua folha de 

pagamento, motivo pelo qual pleiteou indenização pelos danos morais e 

materiais sofridos. Assim, observo que não restou clara a pretensão da 

parte requerente, pois esta se limitou a formular pedido final indenizatório, 

o que não se mostra suficiente para salvaguardar a sua pretensão. Isso 

porque o acolhimento do pedido de indenização por danos morais 

pressupõe a necessidade de declaração de inexigibilidade da dívida em 

tese cobrada indevidamente pela parte requerida. Dessa sorte, determino 

venha a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

especificando o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida em tese 

cobrada indevidamente, esclarecendo ainda quais os valores que requer 

seja declarado inexigível, ou ainda, requerer o que entender de direito, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010283-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL ISIDORO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS TELES OAB - MT25283/O (ADVOGADO(A))

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVANIR SALUSTIANO GOUVEIA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010283-18.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

NOEL ISIDORO DE ARAUJO REU: VALDEVANIR SALUSTIANO GOUVEIA 

Vistos, Venha a parte autora dar o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, mediante o atendimento ao despacho de id. 

28998233, sob pena de ser considerado o abandono processual, nos 

termos do art. 485, III, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010006-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS OAB - 926.482.151-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010006-65.2020.8.11.0002. AUTOR(A): R. 

M. M. S. REPRESENTANTE: CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS REU: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Acolho a manifestação de id. 31216773, pelo que 

dou regular prosseguimento ao feito. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DA CONEXÃO. 

APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. 1. Aplicação do CDC: A relação 

entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, a fazer incidir, 

inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - Código do 

Consumidor). APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70043867761, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz 

Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013). Outrossim, 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 

reúne melhores condições de comprovar os motivos do atraso e demais 

entraves no voo. 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, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/08/2020, às 15h30, 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. Cientifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006479-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE PORFIRIA DA SILVA GOMES (AUTOR)

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: 1006479-08.2020.8.11.0002. Vistos. Michele 

Porfiria da Silva Gomes promove pedido de desconstituição de dívida 

cumulada com danos morais e tutela de urgência em face de Telefônica 

S/A, sustentando, em síntese, que apesar de ter sido desconstituído o 

débito no valor de R$ 136,21 (cento e trinta e seis reais e vinte e um 

centavos) pendente com a requerida por meio de decisão transitada em 

julgado nos autos n. 8016299-63.2019.811.0002, a requerida manteve a 

restrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que considera indevido. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja confirmada a 

decisão liminar em sentença e a requerida condenada à indenização por 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da 

manutenção indevida da restrição do nome da autora. Juntou documentos 

de ids. 29629193 a 29629196. Determinado que a parte autora justificasse 

a propositura da demanda no id. 29663755, esta se manifestou no id. 

30645747, aduzindo que a presente demanda não visa desconstituir o 

débito, mas apenas obrigar a ré a retirar seu nome dos cadastros dos 
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órgãos de proteção ao crédito. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho 

a justificativa apresentada no id. 30645747, pelo que dou regular 

prosseguimento ao feito. 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. 29629196, em 

virtude de supostos débitos com a requerida, documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobremais, referido débito já 

foi desconstituído, conforme decisão de id. 29629194, corroborando a 

alegação de que a restrição é indevida. 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, o qual, inclusive, já foi 

desconstituído. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da ré, pois se o pedido eventualmente for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação. 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$ 136,21 (cento e 

trinta e seis reais e vinte e um centavos), referente ao contrato n. 

0350344563, 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 15h00 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008861-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CARLOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLENE LEMES MARTINS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008861-08.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

EDVALDO CARLOS NASCIMENTO REU: CRISLENE LEMES MARTINS 

Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da 

lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os 

fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. 

Inicialmente, consigno que a requerida, apesar de ter comparecido na 

audiência de conciliação (id. 26565820), não apresentou contestação nos 

autos. Assim, decreto sua revelia nos termos do art. 344, do Código de 

Processo Civil, devendo contra eles correr os prazos da data de 

publicação de cada ato decisório no órgão oficial (art. 346, do CPC), 

podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado 

em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Outrossim, 

registro que de acordo com o nosso sistema jurídico, é relativa a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência 

da revelia, podendo o juiz, de ofício, ordenar a produção de provas 

(RJTJESP 97/366, RT 493/11). Nestes autos, não obstante a contumácia 

da requerida, mostra-se necessária a produção de prova oral, 

notadamente porque compete a parte autora produzir prova dos fatos por 

ela alegados. Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) se a requerida 

intermediou a venda de uma máquina de sorvete pertencente ao 

requerente para a Sra. Laura pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) 

caso positivo, se a Sra. Laura realizou o pagamento diretamente na conta 

bancária da requerida e se esta se comprometeu a realizar o repasse do 

valor para o requerente; c) se positivo, se a requerida deixou de repassar 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente; d) o dever da 

requerida ressarcir o requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, 

e) se os fatos ensejaram danos morais e os seus respectivos valores. 

Diante da natureza da controvérsia, determino a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 27/08/2020, às 14:00h. Desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência a ocorrência 

das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que 

foram arroladas pela Defensoria Pública no id. 22131134 (§ 4º, inciso IV, 

art. 455, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008491-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO OAB - MT25000/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))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008491-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SIRLENE ANDREIA DE ALMEIDA, VALERIA ANDREIA LOPES DE ALMEIDA, 

VANESSA VITORIA LOPES DE ALMEIDA, LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Vistos, Valéria Andreia Lopes de Almeida e Vanessa Vitória Lopes de 

Almeida, neste ato representadas por sua genitora e também autora 

Sirlene Andreia de Almeida e Letícia Maria de Almeida promovem a 

presente ação de cobrança de seguro DPVAT em desfavor de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A., visando o 

recebimento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

decorrentes do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículo automotores de vias terrestres – DPVAT, em razão do óbito do Sr. 

Hagamenon Lopes de Almeida ocorrido no dia 11/05/2018, após ter sofrido 

o acidente de trânsito que o vitimou. As autoras informaram que o de cujus 

ainda possui outros herdeiros que não integraram o polo ativo da 

demanda, razão pela qual requereram citação destes para manifestarem 

interesse nos autos. Juntou documentos (Ids. 15426156 a 15426534). 

Determinada a emenda da inicial, as autoras cumpriram as determinações 

nos ids. 15814127 e 16195893. A requerida apresentou contestação (Id. 

16815981) acompanhada de documentos (Ids. 16815982 a 16815988), 

alegando preliminarmente a retificação da autuação, impugnou o valor da 

causa e afirmou que o requerimento administrativo encontra-se pendente 

de regulação. No mérito, afirmou que não restou comprovado o nexo 

causal, pois a certidão de óbito juntada nos autos não é suficiente para 

comprovar a ocorrência do acidente e que a morte foi em consequência 

de um acidente de trânsito. Ainda, alegou que as autoras não 

comprovaram a condição de únicas herdeiras, pois existe informação 

acerca de outros herdeiros, razão pela qual defende que em caso de uma 

eventual condenação deverá ser resguardado a quota parte dos 

herdeiros que não integram a lide. Aduz que o valor da indenização deve 

observar a legislação vigente à época do sinistro, bem como afirma a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova com base no CDC. Ao final, 

pugna que os juros de mora devam ser contabilizados a partir da citação, 

a correção monetária a contar da propositura da ação e honorários 

advocatícios em 10%. Nesses termos, requer a extinção do processo sem 

resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos. Realizada audiência 

de conciliação esta restou inexitosa (Id. 16983916). Na sequência, a 

autora apresentou impugnação à contestação no Id. 17511893. Intimadas 

as partes para especificarem quais provas pretendem produzir, ocasião 

em que manifestaram nos Ids. 17832731 e 17919789. No id. 18754009 o 

Ministério Público requereu a citação dos demais herdeiros indicados pelas 

autoras, sendo o referido pedido acolhido na decisão de id. 19180086. Os 

demais herdeiros do de cujus foram devidamente citados para 

manifestarem acerca de eventual interesse em integrar o feito, porém 

permaneceram inertes, conforme se observa do teor da certidão de id. 

30773875. Em seguida o Ministério Público manifestou pelo saneamento do 

feito no id. 31216132. Após vieram-me os autos conclusos para 

deliberação. É o necessário. 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 falta de interesse de agir em razão da ausência de 

resposta administrativa – regulação pendente Aduz a seguradora 

requerida que a parte autora realizou o requerimento administrativo e este 

se encontra em finalização regulatória, sendo que somente após a análise 

do pedido administrativo ou excedido o prazo para análise poderá 

ingressar com a demanda, razão pela qual requereu a extinção do feitou o 

a suspensão até que ocorra a regulação administrativa. Pois bem, da 

análise dos documentos de id. 15426534 verifica-se que o pedido 

administrativo encontra-se pendente em virtude da suposta ausência de 

documentos. 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. 

15866978. 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) 

Outrossim, 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. 

Sobremais, do compulsar dos autos infere-se que a parte autora carreou 

todos os documentos necessários para a análise do pedido do seguro 

obrigatório. Portanto, rejeito a presente preliminar. Do valor da causa Aduz 

a requerida a necessidade de adequação do valor da causa, sob o 

argumento de que o autor atribuiu como valor da causa à quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), porém alega que as autoras não 

são as únicas herdeiras do de cujus e portanto não podem requerer o 

valor integral do seguro. Assim, pugna que o valor da causa seja 

retificado para ser atribuído ao valor efetivamente perseguido pelas 

autoras. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que as 

autoras não observaram o verdadeiro conteúdo do inciso V, do art. 292, 

do Código de Processo Civil, ao ser atribuído o valor à causa. Porquanto, 

tratando-se de ação de cobrança de indenização securitária deve o valor 

da causa corresponder ao proveito econômico perseguido. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO 

DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELOS 

AUTORES. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIA DOS VALORES. 

REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 259 DO CPC. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJSP; Agravo 

de Instrumento 2032810-38.2016.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; 
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Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2016; Data de Registro: 21/03/2016) 

Dessa forma, considerando que alegam ser herdeiras do de cujus na 

condição de cônjuge e filhas e também informaram a existência de outros 

04 (quatro) filhos herdeiros do de cujus que não integram a demanda, 

entendo que o valor da causa deve ser retificado e fixado observando o 

valor máximo pago a título de indenização para cada herdeiro. Posto isso, 

acolho a impugnação e determino seja retificado o valor à causa para que 

passe a constar a quantia R$ 9.642,85 (nove mil seiscentos e quarenta e 

dois reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a soma da quota 

parte do valor da indenização relativo a cônjuge e filhas herdeiras. 

Retifique-se os registros dos autos. Do mérito O Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres - 

DPVAT tem sua fonte legislativa na Lei Nº. 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, alterada pela Lei Nº. 8.441, de 13 de julho de 1992, cujo conteúdo 

objetiva, como o próprio nome indica, o amparo econômico da vítima de 

acidente automobilístico. No caso judicializado, trata-se de seguro 

obrigatório por morte estipulado na importância de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Isso porque, na hipótese de morte, consoante o 

disposto na Lei N.º 11.482, de 31 de maio de 2007, cujo artigo 8º alterou o 

disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei N.º 6.194/74 será de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pelo novo critério, válido para os 

sinistros ocorridos a partir da sua vigência, em 29 de dezembro de 2006 

(data da publicação da Medida Provisória 340/06 posteriormente 

convertida em lei), na hipótese de morte, o beneficiário terá direito aquele 

valor. De fato, uma vez que o esposo da autora Sirlene e genitor das 

demais autoras, Sr. Afonso José de Matos, sofreu acidente em 

11/05/2018, o novo critério deve ser adotado, uma vez que a Medida 

Provisória e Lei de conversão entraram em vigor antes do acidente 

automobilístico. Sobre o tema, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: “AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT-PEDIDO ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- 

LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

11482/2007- SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

CR-88, que assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, 

desnecessário se mostra o esgotamento da via administrativa para 

cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. O valor da 

indenização do seguro obrigatório, com a edição da MP 340/2006 

convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à R$13.500,00, nos termos do 

seu artigo 8º”.[1] No presente caso, verifico que as autoras juntaram aos 

autos Certidão de Casamento, Cédula de Identidade das partes, Boletim de 

Ocorrência e Certidão de Óbito (ids. 15426496, 15426173, 15426179 e 

15426176), sendo que tais documentos contemplam os pressupostos que 

informam a espécie e comprovam a condição de herdeiras das autoras 

Ainda, também restou comprovado nos autos que o de cujus foi vítima de 

acidente de trânsito fatal, conforme a certidão de óbito, boletim de 

ocorrência e documentos de Ids. 15426525 e 15428122, restando 

demonstrado o nexo causal entre o falecimento da vítima Hagamenon 

Lopes de Almeida e o acidente de trânsito por ele sofrido. Dessa forma, as 

autoras fazem jus ao recebimento da indenização relativa ao seguro 

obrigatório em virtude do óbito do Sr. Hagamenon Lopes de Almeida, 

porém não no valor integral da indenização correspondente a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Isso porque, existe informação 

nos autos que o de cujus deixou 07 (sete) filhos, conforme se observa da 

Certidão de óbito juntada no id. 15426525, sendo que tal informação foi 

ratificada pelas autoras em sua inicial. Dessa forma, o valor a ser pago a 

título de indenização deve observa o disposto no artigo 4º, da Lei 

6.194/64, aplicável à espécie, o qual prevê que a indenização em caso de 

morte será paga de acordo com o artigo 792, do Código Civil. Vejamos: 

"Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 

Civil” Assim, considerando que restou provado nos autos ser a primeira 

autora cônjuge do de cujus está faz jus ao recebimento da R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), referente a 50% do valor integral. 

Já as demais autoras filhas do de cujus possuem o direito ao valor de R$ 

964,28 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), 

cada, referente ao seu quinhão, nos termos do art. 792 do Código Civil, 

pois deve ser resguardado o quinhão dos demais 04 (quatro) herdeiros. 

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e 

condeno o requerido ao pagamento a título de indenização por morte da 

quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) em favor da 

autora Sirlene Andreia de Almeida; R$ 964,28 (novecentos e sessenta e 

quatro reais e vinte e oito centavos) em favor de Valéria Andreia Lopes de 

Almeida; R$ 964,28 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito 

centavos) em favor de Vanessa Vitória Lopes de Almeida e R$ 964,28 

(novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) em favor 

de Letícia Maria de Almeida, a título de indenização por morte, corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (11/05/2018 – Id. 

15426525). O valor acima deve ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (Súmula nº 426- 

STJ), ocorrida em 13/11/2018 (Id. 16790610). Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. 

Condeno ainda 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, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJMG, Apelação Cível N° 1.0512.07.044099-9/001, Relatora: 

Selma Marques, data de julgamento: 27/08/2008.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016382-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENILDA HENRIQUE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

ANA CASSIA GONCALVES OAB - RR1492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016382-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALVENILDA HENRIQUE DE BRITO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. ALVENILDA HENRIQUE DE BRITO 

propôs a presente ação de indenização por danos morais e materiais em 

face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., todos 

devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, que em 28.11.2018 

adquiriu da requerida um pacote turístico para realizar uma viagem para a 

cidade de Maceió/AL, com saída em 20.09.2019 e retorno em 25.09.2019, 

pelo valor de R$ 2.956,24, que foi parcelamento em 09 vezes de R$ 

328,48. Todavia, faltando apenas três para a viagem foi informada pela 

requerida que o voo havia sido cancelado em virtude de a empresa 

Avianca estar falida e se a autora “quisesse viajar deveria contratar outro 

pacote no valor de R$ 8.108,76”, o que resultava numa diferença de R$ 

5.152,52 que deveria ser pago à vista, contudo afirma a autora que não 

tinha condições financeiras de arcar com a diferença de valores. Destaca 

que em virtude do cancelamento inesperado da viagem sofreu danos de 

ordem psicológica, especialmente porque a viagem teria por objetivo o 

reencontro com familiares e a formalização de pedido de casamento. Aduz 

também que desembolou o valor de R$ 741,50 com a aquisição de roupas 

e acessórios para a viagem, cujo valor entende deve ser reembolsado. 

Diante desses fatos e após expor suas razões jurídicas, requereu a 

condenação da requerida ao pagamento de multa de 20% sobre o valor do 

pacote contratado (R$ 2.956,24); pagamento de danos morais no importe 

de R$ 60.000,00; a restituição em dobro do valor do pacote contratado, 

que corresponde a quantia de R$ 5.912,48, mais a quantia de R$ 741,50, 

despendida exclusivamente em virtude da viagem. Com a inicial vieram 

documentos. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera 

(id. 28534873). A requerida apresentou contestação no id. 28468244, que 

veio acompanhada de documentos, impugnando inicialmente a concessão 

da justiça gratuita a parte autora. No mérito disse que a empresa Avianca 

entrou em recuperação judicial no mês de dezembro de 2018, o que foi 

amplamente divulgado pelos vários meios de comunicação do país, e tal 

fato impediu que os voos da referida empresa fossem realizados, dentre 

eles o que incluía o da autora. Pontua que mesmo após o início da 

recuperação judicial, a Avianca continuou a cumprir com seus voos e 

vender bilhetes aéreos, isso tudo com o respaldo da ANAC, principal 

órgão regulador do setor, razão pela qual a empresa requerida continuou 
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realizando a venda de passagens áreas da empresa Avianca, sendo que 

apenas em abril/2019, ou seja, 04 meses após o pedido de recuperação 

judicial, é que a ANAC emitiu comunicado de que os bilhetes vendidos para 

determinados trechos “estavam suspensos e que a Avianca deveria 

divulgar amplamente os voos alterados e cancelados”, bem como 

“oferecer as alternativas de reembolso, reacomodação em outro voo ou 

execução do serviço por outra modalidade de transporte”. Destaca que 

somente em virtude da atuação errônea da ANAC é que as agências de 

viagens, como a requerida, continuaram a promover a venda de bilhetes 

aéreos da Avianca, tratando-se a hipótese de excludente de 

responsabilidade em virtude de culpa de terceiro, quer seja, companhia 

área Avianca. Após, sustenta sua ilegitimidade passiva por entender que 

qualquer dano causado à autora deve ser atribuído apenas a empresa 

Avianca, pois nos termos do art. 32 do Decreto 7.381/2010 a agência de 

turismo e intermediária não pode ser responsável pelo não cumprimento 

dos voos da empresa Avianca. De mais a mais, refutou a possível 

solidariedade entre a agência de turismos pelos vícios decorrentes dos 

serviços prestados por terceiros, bem como insurgiu em face da 

pretensão de dano moral e requereu ao final a improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

29065938. Instadas as partes a especificaram as provas que pretendem 

produzir, apenas a requerida assim o fez no id. 29588408, oportunidade 

em que postulou pelo julgamento antecipado da lide. É o que tinha a relatar. 

Fundamento e decido. A princípio, tenho que o feito comporta julgamento 

antecipado, pois, não obstante se tratar de questão de fato e de direito, 

não vislumbro necessidade de produção de provas em audiência, 

segundo autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Da justiça 

gratuita A requerida contestou a concessão do benefício da justiça 

gratuita deferido à autora, alegando que ela “contratou advogado 

particular para a presente demanda e arcou com uma viagem, podendo 

arcar com as custas processuais e eventuais encargos” desta demanda. 

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 parte autora recai 

sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. A esse 

respeito colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. 

ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) (AgInt no 

AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017) Deste modo, não merece 

prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se limitou a apresentar 

alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas, sendo certo 

que o fato isolado de a autora ter adquirido um pacote de viagem não 

evidencia, por si só, sua capacidade financeira, muito menos de arcar com 

as custas do processo. Friso, ainda, que a só contrato de advogado 

particular não retira da autora a qualidade de hipossuficiente, a teor do 

disposto no § 4º do art. 99 do CPC. Sobre o tema transcrevo julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – JUSTIÇA GRATUITA – 

OMISSÃO DO JUIZO DE PISO - POSSIBILIDADE - CELERIDADE DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA 

– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – DESEMPREGADO 

– HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - A declaração 

de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, 

bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita , sendo que a 

simples contratação de advogado particular não significa que a parte 

hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. - O deferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação 

documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e 

revogação em incidente próprio. (N.U 0037676-17.2016.8.11.0041, , 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Portanto, 

sem maiores delongas, afasto essa questão prévia e mantenho, por ora, 

os benefícios da justiça gratuita concedida à autora. Da ilegitimidade 

passiva Alega a requerida que o Código de Defesa do Consumidor não é o 

único diploma legal que rege as relações envolvendo serviço de turismo, 

pois a Lei n. 11.771/2008 também rege a matéria, a qual é regulamentada 

pelo Decreto n. 7.381/2010, cujos deveres disposto nesses últimos 

diplomas legais foram atendidos pela contestante e na condição de 

agência de turismo e intermediária não pode ser responsabilizada pelo não 

cumprimento dos voos pela empresa Avianca, razão qual entende se 

tratar de parte ilegítima para responder pelos danos descritos na inicial. 

Vejo, desde já, que a presente preliminar se confunde com o mérito e com 

ele será analisado. Do mérito Resulta dos autos como incontroverso que a 

autora adquiriu um pacote de viagem com a requerida com destino a 

cidade de Maceió, contudo ficou impossibilidade de realizar a viagem em 

virtude do cancelamento do voo que seria operado pela companhia 

Avianca, cujo voo de ida ocorreria no dia 20.09.2019 e volta no dia 

25.09.2019. Pois bem, sabe-se que a responsabilidade imputável ao 

prestador de serviço é de natureza objetiva, segundo dicção do art. 14 do 

CDC, dispositivo este que permite afastar a responsabilidade do 

fornecedor somente quando provar a ocorrência de uma das excludentes 

prevista no § 3º do mesmo artigo, quais sejam: inexistência de defeito no 

serviço prestado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ao 

abordar sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de 

Responsabilidade Civil, São Paulo : Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim 

disciplina: “O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e se segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do 

empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) 

e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se 

provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio 

nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.” Nesse contexto, a despeito das alegações da requerida em 

contestação, verifica-se que o presente caso não se amolda a excludente 

de responsabilidade por culpa de terceiro. Isso porque, a requerida desde 

o mês de abril/2019 já tinha conhecimento de que a Avianca passava por 

dificuldades operacionais, inclusive com o cancelamento de vários voos, 

porém mesmo ciente dessa situação a requerida não adotou as 

providências necessárias para que o pacote de viagem contrato não 

restasse frustrado como ocorreu, mediante a realocação do contrato de 

transporte aéreo junto a outra companhia aérea, preferencialmente sem 

maiores custos adicionais. Contudo, apenas na véspera do voo a 

requerida apresentou uma alternativa à autora que, obviamente, não 

correspondia com sua realidade financeira, frustrando, ainda mais, sua 

perspectiva de realização da viagem. No caso, houve clara violação da 

boa-fé objetiva por parte da requerida, sobretudo porque ao adquirir o 

pacote de passeio turístico mediante o pagamento do respectivo preço, o 

consumidor espera e confia que o fornecedor dispense todos os cuidados 

necessários para que o ajuste seja adimplido na forma pactuada, o que 

não ocorre no presente caso. O rompimento dessa confiança, sem 

sombra de dúvida, torna defeituosa prestação do serviço e abala a 

relação de consumidor, justificando a incidência das normas contidas na 

lei consumerista em detrimento das demais normas que regem a atuação 

das agências de turismo. Além disso, a responsabilidade na espécie é 

solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea que teve o voo 

cancelado, pois ambas participam da cadeia de consumo e, por isso, 

respondem solidariamente por danos causados aos consumidores. A 

propósito, trago a lume os seguintes julgados: AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DO VOO OPERADO PELA AVIANCA. DEVER DE 

REACOMODAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE LESAR 
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ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO 

DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (Recurso Cível, 

Nº 71008982639, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 31-10-2019) RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE VIAGEM DE TURISMO E DE 

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – 

CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL DE RETORNO AO BRASIL – 

(...) Se o caso retrata nítida relação de consumo, parte-se da premissa de 

que eventual responsabilidade das requeridas por possíveis danos 

provocados ao consumidor é de natureza objetiva pelo defeito na 

prestação do serviço, que se configurado, responde o fornecedor 

independentemente da comprovação de existência de culpa (art. 14, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor). Se a agência de turismo 

vendeu o pacote de viagem, nele incluído o transporte aéreo por meio de 

voo fretado de companhia por ela escolhida, ambas respondem de forma 

solidária , nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25 § 1º, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que fazem parte da mesma 

cadeia de fornecimento dos serviços, devendo ser responsabilizadas 

perante os consumidores (STJ, Resp 783016, rel. Ministro Ari Pargendler, 

DJ 05/06/2006). (...) (TJMT - N.U 0008807-06.2008.8.11.0015, , MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015) Desta forma, não tendo a 

requerida demonstrado que envidou todos os esforços para a prestação 

adequada do serviço contratado, resta caracterizada a má prestação de 

serviços, devendo assim responder pelos danos decorrentes do 

cancelamento de voo para a cidade de Maceió e, por conseguinte, do 

próprio pacote turísticos. Do dano moral À guisa destes fatos e diante da 

impossibilidade de concretização do contrato de turismo celebrado pela 

autora com a requerida por desídia também desta última, deve ser 

considerado como ato ilícito decorrente da má prestação de serviços que 

certamente enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer relevância 

ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva. Sobre o assunto já se pronunciou o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – 

PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

companhia aérea responde solidariamente , com a agência de turismo que 

comercializa pacotes de viagens, pelos defeitos na prestação do serviço. 

2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (N.U 0008412-64.2016.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no 

DJE 27/07/2018) Assim, reconhecida a existência do dano moral 

experimentado pela autora, cumpre-me, agora, examinar somente a 

fixação do seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da 

lesão”[1]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da autora e das requeridas e os transtornos 

sofridos pela parte autora, bem como considerando que pelas provas 

contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a 

indenização a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo 

da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, 

o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[2]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Dos danos materiais Sendo o 

dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao 

patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de 

modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser 

reparado civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um 

cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se 

o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a 

reposição in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as 

perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria 

AGUIAR DIAS: “A ideia do interesse (id quod interest) atende, no sistema 

de indenização, à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se 

estabelece mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe 

após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido 

produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa 

operação.” (Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume 

II, p. 798). Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os 

prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos 

- estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material 

depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo. No 

caso dos autos mostra-se legítimo o interesse na devolução do valor pago 

à requerida relativo ao pacote turístico no importe de R$ 2.956,24, 

notadamente porque os documentos de ids. 25632102 e 25632106 

comprovam o respectivo dispêndio. Respectiva quantia deverá ser 

restituída de forma simples, uma vez que não se encontram presentes os 

requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: cobrança 

indevida e pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. 

De fato, no presente caso há apenas uma relação contratual entre as 

partes, por meio da qual a parte autora, por livre e espontânea vontade, se 

obrigou ao pagamento da quantia de R$ 2.956,24, o que, em outras 

palavras, corresponde a a ausência de cobrança indevida, muito menos 

pagamento indevido. No que diz respeito a condenação da requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 741,50, cuja quantia foi dispendida para 

compra de itens para a viagem, tenho que não merece acolhida. Isso 

porque, tal gasto não se trata necessariamente de um desfalque no 

patrimônio da autora, pois os produtos adquiridos podem ser utilizados 

pela autora em outras ocasiões e alguns deles (óculos e protetor solar) 

podem ser utilizados no seu dia a dia, ou seja, não houve efetivo prejuízo 

financeiro que justifique o pretenso ressarcimento. Por fim, faz jus a parte 

autora ao recebimento da multa contratual no importe de 20%, uma vez a 

rescisão do contrato celebrado entre as partes foi motivada pela falha na 

prestação de serviço pela requerida que, mesmo ciente das dificuldades 

operacionais da empresa Avianca, deixou de prestar o serviço para o qual 

foi contratada, em especial, de realocar a autora em outro voo por um 

custo mais acessível. Assim, tendo a requerida dado a causa a rescisão 

do contrato, o que foi informado à autora nas vésperas de sua viagem, a 

multa contratual deve incidir na espécie e no importe de 20% sobre o valor 

do contrato, conforme cláusula 4.1 do contrato (id. 25632102, p. 06). Pelo 

exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar 

a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora 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 

(Súmula 54, STJ), quer seja, data programada para início da viagem 

(20.09.2019). Ainda, condeno a requerida a restituir à autora a quantia de 

R$ 2.956,24 (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), a título de dano material, cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, bem como condeno a requerida ao pagamento de 

multa contratual no importe de R$ 591,24 (quinhentos e noventa e um reais 

e vinte e quatro centavos), a qual corresponde a 20% sobre o valor do 

contrato (R$ 2.956,24). Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide. Condeno por 

fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos 

honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo 

esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do 
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CPC. Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] 

RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator 

Ministro Cláudio Santos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000046-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDSON NOGUEIRA VAZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa de seu respectivo 

Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

quanto a juntada da Diligência Negativa ID 29090688.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002872-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS 03189824126 (REU)

FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa de seu respectivo 

Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

quanto a juntada da Diligência Negativa ID 17241613.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003212-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIM MARCOS SOARES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa de seu respectivo 

Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

quanto a juntada da Diligência Negativa ID 17241615.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001314-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FYBER GRESS TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Requerente através de seu advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se quanto a Certidão Negativa ID 16147635 

destes Autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004415-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE BRASIL PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE OAB - 

MT128132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMA PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa de seu respectivo 

Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se nos autos 

quanto a juntada da Diligência Negativa ID 16577387

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007177-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA REGINA DO NASCIMENTO ACEBILIO (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Requerente através de seu advogado, para no prazo 

de 05 (cinco), manifestar-se sobre a Diligência Negativa ID 17454639 

destes Autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018725-70.2019.8.11.0002

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:

CARLOS BRITO DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018725-70.2019.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

análise dos autos verifica-se que o presente feito está endereçado ao 

Juizado Especial, de forma que este juízo carece de competência para 

processar e julgar a presente demanda. Ante o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001997-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA OAB - MT25543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR FADUL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, É certo a ação anulatória/rescisória é demanda 

autônoma que instrumentaliza meio de impugnação, em hipóteses 

específicas, visando desconstituir coisa julgada oriunda de decisão judicial 

transitada em julgado. Nesse passo, a ação rescisória é uma ação de 

competência originária de tribunal, sendo que a determinação de qual o 

tribunal o competente dependerá dos eventuais recursos interpostos e da 

espécie de julgamento de tais recursos. Não havendo apelação contra a 

sentença, a competência será do tribunal de segundo grau competente 

para o julgamento desse recurso que no caso concreto não existiu[1]. 

Assim, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente 

demanda, uma vez que a competência originária é do Tribunal de Justiça. 

Sobre o tema, já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MEDIDA 

JUDICIAL CABÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA – EXEGESE DO ART. 485 DO 

CPC – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 

17 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Transitada em julgado, a desconstituição da sentença deve ser 

pleiteada por meio de ação rescisória, apresentada, no prazo legal, 

diretamente ao Juízo ad quem. (AI 165362/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015). Aliás, é o que dispõe o art. 17 
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do Regimento Interno deste Estado: “Art. 17 - Às Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas de direito Privado compete: I - Processar e julgar: d) as 

ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis 

Isoladas”. Posto isso, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente e determino o encaminhamento e distribuição dos autos a 

uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito 

[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – 

5 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 797.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006520-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS LIQUIDAS, 

DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOPTRANS-MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BUSSOLARO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da diligencia de id 30238472.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94172 Nr: 3699-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ARNE SUCKSDORFF, MARIA GRAÇA 

SUCKSDORFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA VARJÃO ALVES - 

OAB:9.790/MT, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito 

pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, V 

do CPC, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Custas pagas inicialmente. Deixo de 

condená-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem os autos, com a 

baixa definitiva.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209029 Nr: 4843-44.2008.811.0002

 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: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE BRAMBATI VENSON TOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMIR BARSALINI - OAB:SP 

20591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária o trânsito em julgado da sentença.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16921 Nr: 8476-78.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA BARROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA FERNANDES DE 

ROSA - OAB:5975

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito que se 

encontra arquivado e paralisado há mais de 15 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 15 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 
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do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, 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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19247 Nr: 7158-60.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI FRANCESCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu F. Nunes - 

OAB:4904

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito que se 

encontra arquivado e paralisado há mais de 15 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 15 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, 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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 23445 Nr: 3146-66.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO TASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito que se 

encontra arquivado e paralisado há mais de 15 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 
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prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 15 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, 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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27610 Nr: 5805-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL ( 

GRUPO ITAÚ)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LEITE BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária o trânsito em julgado da sentença.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49170 Nr: 4083-08.2002.811.0002

 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: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 
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que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 52704 Nr: 8803-23.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON ALBINO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007-A/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARCELO DE SIMONE 

- OAB:3937/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito que se 

encontra arquivado e paralisado há mais de 10 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, 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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82646 Nr: 5094-67.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->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: SEBASTIÃO GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA 

RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES BENEDITO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LA TORRACA 

BARBOSA - OAB:4978MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 91947 Nr: 1641-30.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR RAULIN ALVES VALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:6088, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em depósito que se 

encontra arquivado e paralisado há mais de 10 anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 
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INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, 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, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 5773 Nr: 8946-70.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos 

termos do artigo 924, V do CPC, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Custas 

pagas inicialmente. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários por 

insubsistir contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem os autos, 

com a baixa definitiva.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40051 Nr: 7794-55.2001.811.0002

 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: CONTINENTAL BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RODRIGUES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. MICHELINE ZANCHET 

MIOTTO - OAB:3611-A

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40267 Nr: 7981-63.2001.811.0002

 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: CIA ITAÚ LEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CLEMENTE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 
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manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16193 Nr: 8369-34.1999.811.0002

 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: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR GAUNA FELISMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393407 Nr: 7431-77.2015.811.0002

 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: ANDERSON LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO proposta por Anderson Luiz da Silva em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença, o requerente pugnou pelo 

cumprimento de sentença (fls. 128/129).

A parte requerida compareceu nos autos e procedeu com o depósito 

voluntário na quantia de R$ 3.575,29, relativo à condenação imposta na 

sentença (fls. 230/134).

Instada a se manifestar, o requerente manifestou concordância com o 

valor depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de 

alvará em seu favor (fl. 136).

Em seguida, a parte requerida juntou o comprovante de pagamento das 

custas finais (fls. 139/141).

Após, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice.

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de fazer e 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 requerente para levantamento do 

valor consignado em juízo pelo requerido.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444148 Nr: 8929-77.2016.811.0002

 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: BENEDITO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por Benedito Romano em desfavor de 

Porto Seguro CIA. de Seguros.

Após a prolação do acórdão, a parte requerida compareceu nos autos e 

procedeu com o depósito voluntário na quantia de R$ 4.562,89, relativo à 

condenação imposta nos autos.

No seguimento, o autor requereu o cumprimento de sentença (fls. 

137/139).

Instada a se manifestar, o autor manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 142).

Após, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice.

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de fazer e 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 do autor para levantamento do valor 
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consignado em juízo pelo requerido.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 82671 Nr: 5067-84.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->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: LUCINDA LOURENÇA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE PREVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86029 Nr: 7947-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->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: VITOR ALEXANDRE MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 
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Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 88358 Nr: 10013-02.2005.811.0002

 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: POSTO DE MOLAS SÃO VICENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 96685 Nr: 6121-51.2006.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: ROSELI LUIZ MARRION, MARILDO SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO SPERANDIO, ROSELI LUIZ MARRION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO - 

OAB:10970/MT, LAUDIR RODRIGUES DE LIMA - OAB:OAB/MT 9040/B, 

Marli Maria Copini Lanner - OAB:11262, SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

- OAB:10970/MT, JUNIO CESAR NORONHA - OAB:MT 15.391, Marli 

Maria Copini Lanner - OAB:11262

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 
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CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113327 Nr: 8857-08.2007.811.0002

 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: DRAULIO DE CASTRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE LUCIA DE ALMEIDA FERREIRA, 

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSSY SOARES SANTOS DA 

SILVA - OAB:7189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL C R BLEICH - 

OAB:7655

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 40186 Nr: 7891-55.2001.811.0002

 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: ELIANA APARECIDA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EVERLING, NELSON HILLBALDO 

EVERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORCELINO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:5400-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:4978/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 
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prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49218 Nr: 4133-34.2002.811.0002

 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: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRA PAULA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014051-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE DOS SANTOS OAB - 523.366.702-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. V. G. S. D. S. E. M. A. (REU)

E. D. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014051-49.2019.8.11.0002. AUTOR(A): L. M. S. N. REPRESENTANTE: 

DENISE DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 189 de 237



VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE Vistos, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela movida 

por Luís Miguel dos Santos Nascimento, neste ato representado por sua 

genitora, Denise dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Várzea Grande, objetivando o fornecimento de suplemento 

alimentar NEOFORT 400g. Em ID 26594371 foi deferida antecipação dos 

efeitos da tutela. Ademais, ID 27687330 o ente municipal ofertou a 

contestação, de igual forma procedeu em ID 28081297 o ente estadual. Em 

ID 29787684 a parte Autora apresenta impugnação às contestações. Ato 

contínuo, em ID 29788078 a parte Autora vem informando o não 

cumprimento da determinação judicial por parte do(s) Requerido(s), à vista 

do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do 

Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de 

serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica 

mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde 

Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 

18.03.2019), registro que deverá a parte Autora apresentar a negativa 

atualizada do ente público em lhe fornecer os medicamentos/suplementos 

quando da juntada de novos laudos médicos. Decorrido o prazo, voltem os 

autos conclusos para deliberações. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000077-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE POCONE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000077-61.2019.8.11.0028. AUTOR(A): GILSON MARCOS LOURENCO 

REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE POCONE 

Vistos, Em termos de prosseguimento e considerando que o último laudo 

médico é datado anteriormente ao declino de competência, determino a 

intimação da parte Autora para, no prazo de até 30 (trinta) dias, juntar aos 

autos relatório médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e 

do tratamento, bem como a prescrição médica confirmando a necessidade 

da manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário. Ato contínuo, a vista do Enunciado nº 03 de Conselho 

Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações 

envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, 

o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia 

negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de 

Direito da Saúde – 18.03.2019), registro que deverá a parte Autora 

apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os 

medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos para deliberações. Às providências. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009366-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BARBOSA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009366-62.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: CAROLINE BARBOSA DA 

COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO Vistos, 

Inicialmente, recebo a emenda à petição inicial para alterar o tipo de 

demanda para ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência contra o Estado de Mato Grosso. Assim, retifique-se o cadastro 

do processo. Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em 

discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela 

Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte Autora, bem como a prioridade na 

tramitação dos autos por se tratar de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. 

Versam os autos sobre pedido de realização de exame de Tomografia 

Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET-CT), diante da 

investigação clínica de Linfonodos Retroperitoneais que podem indicar 

recidiva de câncer já tratado, com suspeita de metástase. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que 

consignou: “Nos autos do processo foi solicitado exame de PETCT. 

Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que este 

pedido de exame – PETCT não regulado; na data de hoje foi solicitado 

exames de tomografia tórax, abdômen e pelve. Diante do exposto, é 

necessário que esta demanda seja devidamente regulada” Instada a 

emendar a petição inicial com a juntada do comprovante do requerimento 

administrativo do exame pleiteado no sistema SISREG III, a parte autora 

trouxe aos autos a comprovação do pedido junto ao sistema. Todavia, 

verifico que a solicitação consta como devolvida por “CID não compatível 

com a descrição clínica da patologia”. Apesar do status da solicitação, 

verifico que a parte autora efetivou a parte que lhe cabia, tendo 

diligenciado junto ao SUS, dentro de seus limites, o pedido de realização 

do exame que, contudo, consta como devolvido; a mera formalidade, 

contudo, não deve possuir o condão de prejudicar a parte que comprovou 

a solicitação administrativa do tratamento de saúde que lhe é urgente. 

Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em 

parte, a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que os 

Requeridos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promovam o 

agendamento e a realização do exame de Tomografia Computadorizada 

por Emissão de Pósitrons – PET-CT (conforme relatório médico anexo) em 

favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado 

por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o 

Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Sem prejuízo e 

tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

transferência da parte até o local de realização do procedimento fica 

atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte 

adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) 

de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente 

decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob 

pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Sem 

prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 

30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta 

implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004230-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004230-45.2020.8.11.0015. AUTOR: PATRICIA LISBOA REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tendo em vista a faculdade 

do juiz de corrigir de ofício o valor da causa, e levando-se em conta que a 

pretensão inicial visa tutelar a saúde e objetiva compelir o fornecimento do 
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adequado tratamento às expensas do Poder Público e, ainda, sendo a 

saúde um bem de valor inestimável, retifique-se o valor da causa para R$ 

62.700,00 (sessenta e dois mil, setecentos reais). Converto o rito dos 

presentes para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Art. 

2º da Lei 12153/09. Defiro os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

prioridade de tramitação dos autos por se tratar de pessoa idosa, se o 

caso. Anote-se. Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência, proposta por Patrícia Lisboa, objetivando tratamento 

oncológico, diante do diagnóstico de Carcinoma Invasivo do Tipo Não 

especial grau II de Mama desde 25/06/2019, atualmente metastático 

estágio IV. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para análise e parecer, que consignou: “1. Da patologia: Neoplasia de 

mama Invasiva Estadio clinico IV comprovada por exames complementares 

e relatório médico sucinto. 2. Área médica do pleito: Oncologia 3. Motivo do 

pleito: Ausência ou Demora no fornecimento do tratamento pelo SUS 4. 

Quanto à doença alegada: a requerente apresenta o diagnóstico de 

Câncer de Mama metastático comprovado por relatório médico e exames 

complementares 5. Quanto à necessidade da realização do procedimento: 

Há Necessidade de t ratamento com especia l is ta em 

Oncologia/Mastologista 6. Quanto ao pedido: há pertinência na solicitação 

proposta. 7. Quanto à urgência do procedimento: Há urgência, Há risco de 

morte por complicações i e progressão da doença de base; Há perda de 

oportunidade. Não há risco a terceiros. 8. Quanto ao processo de 

regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: O pedido 

(consulta com oncologista) foi solicitado conforme as normas do SUS em 

13/04/2020 sob nº 332212902. Solicitação feita como “emergência – 

prioridade 0” e estado atual informado é pedndente até a data de hoje as 

15h38m 9. Procedimento contemplado pelo SUS SIGTAP número 

03.04.05.008-3”. Havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, 

defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para 

determinar que os Requeridos procedam, no prazo de 10 (dez) dias, ao 

tratamento oncológico de quimioterapia de Carcinoma Invasivo do Tipo Não 

especial grau II de Mama – metastático estágio IV (vide indicação médica 

anexa) na Requerente, por intermédio do órgão de saúde competente, 

responsabilizado por providenciar o fornecimento do tratamento em 

questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde 

do CNJ. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009591-16.2019.8.11.0003. AUTOR(A): EDNA FERREIRA GOMES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a faculdade do juiz de 

corrigir de ofício o valor da causa, e levando-se em conta que a pretensão 

inicial visa tutelar a saúde e objetiva compelir o fornecimento do adequado 

tratamento às expensas do Poder Público e, ainda, sendo a saúde um bem 

de valor inestimável, retifique-se o valor da causa para R$ 62.700,00 

(sessenta e dois mil, setecentos reais). Converto o rito dos presentes 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Art. 2º da Lei 

12153/09. Em atendimento a decisão judicial (ID 24578786), o Município de 

Rondonópolis coligiu o relatório circunstanciado (ID 25884819), onde 

informa que a paciente tem diagnóstico de adenocarcinoma gástrico 

avançado (CID C16.9) e encontra-se em tratamento paliativo, com uso de 

jejunostomia para nutrição e Tramadol 50mg. Há relato de palidez, 

dificuldade de deambulação, magreza extrema e dificuldade para realizar 

tarefas diárias básicas Pois bem. O pleito de urgência comporta 

acolhimento. O direito à saúde é público e subjetivo, constitucionalmente 

garantido e incumbido ao Estado (Art. 196 da CRFB). A possibilidade de 

atendimento “home care”, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é previsto 

no artigo 19-I, da Lei nº 8.080/90, incluído pela Lei nº 10.424/01. Vê-se, 

portanto, que o direito à saúde abrange todo o tratamento médico, 

atendimento de enfermagem, insumos, equipamentos e serviços de saúde 

necessários ao paciente, cabendo a prestação dos serviços em unidades 

da rede pública de saúde ou em domicílio. Tais são as premissas 

interpretativas para a adequada equalização dos fins sociais que tais 

normais impõem (art. 5º da LINDB e art. 8º do CPC). Destarte, entraves 

burocráticos não podem ser utilizados como obstáculos ou impeditivos ao 

cumprimento, em tempo razoável, da imposição constitucional imputada, 

solidariamente, aos Entes Federados na garantia do direito à vida e à 

saúde. No caso em tela, a documentação que acompanhou a inicial, bem 

como o relatório circunstanciado posteriormente juntado, dão conta da 

probabilidade do direito invocado, no que se refere à patologia que 

acomete a demandante e a necessidade de realização de cuidados 

especiais em sua residência. A idade avançada da parte Requerente, 

somada a gravidade da doença que é acometida e do extremo potencial 

lesivo e debilitante da doença, permite, em análise superficial, tal 

conclusão. Nesse passo, o atendimento domiciliar, para cuidados 

intensivos e diários da demandante por um profissional da área da saúde 

e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se necessário, com 

objetivo minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de sofrimento da 

parte Requerente que encontra-se, embora com quadro estável, requer 

cuidado específico para amenizar dor e sofrimento. Cuida-se de situação 

singular, tendo em vista a peculiaridade do caso concreto. Os 

instrumentos, insumos e utensílios necessários aos cuidados diários 

também deverão ser fornecidos pelo Município e Estado réus, juntamente 

com profissional devidamente habilitado e capacitado para tanto. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual: a) Determino 

que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da 

parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa dias), sem prejuízo de 

eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos 

equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo 

cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. Registre-se que, estando o 

paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de 

medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos 

próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que 

havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser 

imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou 

adequação da presente ordem. b) Considerando que a parte Requerente 

faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear 

referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia 

Elétrica e, compete à própria concessionária de energia elétrica a 

incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home 

care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o 

funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência 

e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as 

providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação 

à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da 

energia elétrica que exceder aos limites da TSEE; c) Determino que, após 

70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja 
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submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, 

o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da 

autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do 

serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser 

apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, 

possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de 

prorrogação dos efeitos da tutela de urgência; d) Fixo o prazo de até 30 

(trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela 

rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, 

alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para 

satisfação da ordem judicial. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, 

ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 

sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, 

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001019-13.2019.8.11.0087. AUTOR(A): EDISON FEDATTO REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE 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). Considerando o teor 

da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário 

deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de 

auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi 

encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através 

do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência para 

tratamento de saúde, visando compelir os Requeridos a lhe fornecer 

internação domiciliar – Home Care. Relatados, decido. A concessão da 

tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer 

que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir 

o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a conclusão do parecer 

apresentado pelo NAT nº 0394/2020, aponta que: “1. Trata-se de paciente 

em condição clínica dependente (comprometimento neuro-psicomotor). 2. 

No caso em tela, há indicação de assistência por equipe multidisciplinar 

(medico, enfermagem, fisioterapia, nutricionista), que pode ser 

disponibilizada pelo Programa de Saúde da Família, se bem estruturado, 

ou, por Home Care de baixa complexidade. Assim, o home care é uma 

opção de assistência, de caráter eletivo. OBS: Home Care de baixa 

complexidade compreende: - Acompanhamento multidisciplinar (médico, 

fisioterápico, fonoterápico, nutricional, etc), na frequência necessária e 

prescrita pelo médico assistente do home care. - Assistência de 

enfermagem – 6h diárias na casa do paciente. - Procedimentos realizados 

menos complexos (pequenos curativos, aspiração, alimentação, higiene, 

etc). - Equipamentos menos complexos (cadeira de rodas, cadeira de 

banho, cama, aspirador, bala oxigênio, etc).” No caso em tela, verifica-se 

que que se trata de caso eletivo, assim, não há emergência no pedido de 

internação domiciliar – Home Care, não restando configurada a hipótese 

de urgência e/ou emergência médica que justifique a concessão do pedido 

de tutela. Observa-se que, conforme o parecer do NAT, há indicação de 

assistência por equipe multidisciplinar, que pode ser disponibilizada pelo 

Programa de Saúde da Família. In casu, verifico que, apesar do 

requerimento de fornecimento de serviço de home care, o paciente 

encontra-se bem auxiliado pela família, que sabe proceder as técnicas de 

cuidado necessárias à sua alimentação, higiene, medicação, sondagem e 

outros cuidados necessários; ressalta-se: a família tem realizado esses 

mesmos cuidados já há 23 (vinte e três) anos de forma satisfatória - como 

relatado, o requerente encontra-se em bom estado geral, orientado, sem 

escaras de decúbito, estável e consciente (ID nº 29171171). Registro, 

ainda, que o autor possui 52 (cinquenta e dois) anos e encontra-se com 

quadro de tetraplegia desde 1997, não tendo apresentado quaisquer 

patologias ou agravamento do quadro clínico, conforme relatado pelo 

próprio na visita domiciliar realizada pelo município. Ressalta-se que o 

Município de Guarantã do Norte, em seu parecer (ID nº 29171171), 

informou que a equipe do Programa de Saúde Familiar do município realiza 

frequentes visitas domiciliares com equipe médica e de enfermagem, como 

indicado pelo Parecer do NAT. Diante de tal quadro, destaco que não 

obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da 

obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo 

que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Neste contexto, não se ignora: 1º) a existência de um 

enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais 

extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento 

imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo com a 

gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os 

casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um 

atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que 

decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, 

reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato 

- que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior 

risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros 

enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência. 

Portanto, tenho que, por se tratar de procedimento eletivo e de situação 

em que o autor já encontra-se bem cuidado por familiares, com auxílio 

constante, bem como com frequentes visitas da equipe médica e de 

enfermagem do PSF municipal e, na ausência de elementos que justifiquem 

a necessidade da medida perseguida em caráter emergencial, a 

concessão da tutela de urgência, além de não encontrar amparo no art. 

300 do CPC, implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera 

de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa. 

Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá 

informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de 

atender ao pleito da demandante, a tutela provisória poderá ser 

reapreciada à luz do art. 311 do CPC. Isto posto, não vislumbrando, para o 

momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito 

relacionado à tutela provisória de urgência. Quanto ao pedido de 

desentranhamento do parecer municipal, indefiro o pleito, uma vez que 

houve determinação para realização de visita domiciliar e emissão de 

relatório circunstanciado pelo Município de Guarantã do Norte, conforme 

decisão de ID nº 27268345, bem como em atenção à responsabilidade 

solidária dos entes por se tratar de demanda atinente à prestação de 

serviço de saúde. Em relação ao pedido de acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva do requerido Município de Guarantã do Norte, deixo 

para aprecia-la em momento oportuno, após contestação pelo Réu Estado 

de Mato Grosso. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo 

carta precatória, se for o caso. Às providências. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 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 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 do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Posto isso, observo que 

constatada a necessidade de aquisição de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado 

ao custo do medicamento 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, disponibilizar 

a entrega da medicação. 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. Às providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1055961-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO POUSO SALAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1055961-36.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: AUGUSTO POUSO SALAS 

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Procedam-se às anotações e retificações 

necessárias, inclusive na autuação, fazendo constar o presente como 

ação ordinária de obrigação de fazer. 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 - 
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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 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 do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Posto isso, observo que 

constatada a necessidade de aquisição de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado 

ao custo do medicamento 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. 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. Às providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051431-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA ESTEVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 requerer o que entender por direito no prazo de 5 

(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 23 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

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002317-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CATARINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002317-72.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: SEBASTIAO CATARINO RODRIGUES 

Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca da implantação do benefício, manifestando o que de direito, 

no prazo de trinta 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, 23 de abril 

de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009514-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009514-78.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: GERSON LUIZ CAFARO 

DA SILVA Vistos em correição. Trata-se de execução fiscal que o 

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT move em 

desfavor de GERSON LUIZ CAFARO DA SILVA. Devidamente intimada 

para impulsionar o processo sob pena de extinção, conforme se vê no 

despacho de ID. 22354658 e mandado de ID. 25674339, a parte exequente 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme se vê na 

certidão constante nos autos (Id. 31091287). É o breve relato. Fundamento 

e decido. Avulta-se dos autos que a exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias. Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Preclusa a via recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys R. Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1010501-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

IRMAOS DOMINGOS LTDA OAB - 03.483.492/0001-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Autos: 1010501-12.2020.8.11.0002 Requerente: Irmãos Domingos LTDA 
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Requerido: Município de Várzea Grande Vistos em correição. Trata-se de 

ação em fase de conhecimento, com pedido de tutela de urgência 

requerido em caráter antecedente, para fins de sustação de protesto, que 

Irmãos Domingos LTDA move em desfavor do Município de Várzea 

Grande. Alega ter sido intimada em 13/04/2020, pelo 2º Ofício Notarial e 

Registral do Município de Várzea Grande para, até a data de 16/04/2020, 

efetuar o pagamento do valor de R$ 91.423,47 (noventa e um mil, 

quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), referente 

ao Imposto Territorial e Predial Urbano – IPTU do imóvel localizado na 

Avenida Júlio Domingos de Campos, número 5.000, bairro Mapim, no 

município de Várzea Grande. Assevera que lhe foi tolhido o direito ao 

contraditório e a ampla defesa, visto que a intimação para pagamento do 

débito foi recebida em data próxima ao vencimento, impossibilitando o 

parcelamento, além disso, a empresa não foi notificada acerca do 

processo administrativo relacionado ao processamento do débito. 

Sustenta ainda a nulidade do Documento de Arrecadação Municipal – DAM 

n. 16879717/2020, posto que o valor do débito foi calculado em 

desconformidade com a legislação, na medida em que foram adicionados 

ao débito principal as custas dos emolumentos e honorários, os quais não 

são considerados tributos. Ao final, afirmando a presença dos requisitos 

legais, pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de 

que este juízo determine “[...] o cancelamento do pedido de protesto 

perante o Cartório ou a sustação do protesto n. 213429, feito juntamente 

ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT”. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Desse modo, a concessão 

da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos acima 

transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como 

o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Sobre a probabilidade do direito, trata-se da “plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou 

fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que 

evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as 

chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier Jr. e 

outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, p. 609/609). 

Quanto ao segundo requisito, trata-se da “impossibilidade de espera da 

concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser 

tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.” (Daniel 

Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de Processo Civil comentado 

artigo por artigo, Juspodivm, p.476). Como se sabe, o protesto de título é o 

ato público, formal e solene, realizado pelo notário com a finalidade de 

provar a inadimplência e o descumprimento de obrigação constante de 

título de crédito ou de outros documentos de dívida. Por sua vez, o 

protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa - CDA consiste em um 

meio alternativo de cobrança do título executivo, visando à recuperação 

do crédito público. Nessa linha, cumpre destacar a existência de expressa 

autorização legal para a submissão da CDA a protesto extrajudicial, nos 

termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, in verbis: Art. 

1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as 

certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. 

Justamente por se tratar de meio alternativo para a cobrança de tributos, a 

sustação dos efeitos do protesto somente se faz possível com a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que ocorre mediante o 

depósito de seu montante integral, conforme prevê o artigo 151, inciso II, 

do Código Tributário Nacional – CTN, que assim dispõe: Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito 

do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão 

de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 

judicial; VI - o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não 

dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da 

obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. O 

referido dispositivo é corroborado pela Súmula n. 112 do STJ, segundo a 

qual "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se 

for integral e em dinheiro". Nesse contexto, como se observa, em vez de a 

empresa ter efetivado o depósito em dinheiro do valor integral do valor do 

crédito tributário discutido, ofereceu como caução bem imóvel e crédito em 

precatório, os quais não estão elencados no rol do artigo 151 do CTN. 

Ressalte-se que o depósito em dinheiro, sob a ótica do credor, não 

equivale a eventual penhora realizada sobre o bem imóvel, haja vista que a 

liquidez do dinheiro é instantânea, ao passo que o imóvel penhorado 

somente poderá ser convertido em renda após hasta pública, o que é, a 

toda evidencia, constitui uma via mais onerosa para a Fazenda. Dessa 

maneira, como não houve o depósito em dinheiro, mostra-se descabido o 

pedido de sustação do protesto, porquanto o crédito permanece exigível. 

Confira-se, a propósito, a jurisprudência pátria: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CAUÇÃO - BEM IMÓVEL - EXIGÊNCIA DE 

PRESTAÇÃO EM DINHEIRO - CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil faculta ao órgão 

jurisdicional o poder de impor ou não a prestação de caução , que se 

destina a assegurar eventual reparação de danos que possam advir da 

concessão da tutela provisória. Em atenção às peculiaridades do caso, 

pode o juízo monocrático determinar que a garantia do juízo seja prestada 

em dinheiro. Logo, uma vez que a situação não mudou, há de ser mantida 

a decisão. (TJMT - N.U 1000204-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 22/01/2020).”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O 

deferimento do pedido de sustação dos efeitos do protesto deve ser 

condicionado ao depósito do valor equivalente ao título protestado ou 

prestação de caução idônea, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do 

m a g i s t r a d o  ( P r e c e d e n t e s  d o  S T J ) .  ( T J M T  -  N . U 

1007533-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. 

CAUÇÃO. DINHEIRO. 1. É possível a sustação do protesto, desde o 

contribuinte ofereça, em contrapartida, caução - depósito em dinheiro - 

idônea e suficiente. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF4 - AG 

5034513-27.2018.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ 

MUNIZ, juntado aos autos em 13/02/2019).”. “ADMINISTRATIVO. 

SUSTAÇÃO PROTESTO. CAUÇÃO EM DINHEIRO. 1. Na sustação de 

protesto de título extrajudicial, há firme orientação jurisprudencial no 

sentido de que a caução seja prestada mediante depósito em dinheiro. 2. 

M a n u t e n ç ã o  d a  d e c i s ã o  a g r a v a d a .  ( T R F 4  -  A G 

5072117-56.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO 

D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 05/04/2018).”. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. CDA'S LEVADAS A 

PROTESTO. POSSIBILIDADE. SUSTAÇÃO. LEI N. 9.492/97, COM A 

REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 12.767/2012. JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO. BEM 

IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES 

DO ARTIGO 151, DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de expresso 

permissivo legal autoriza a realização do protesto extrajudicial da Certidão 

de Dívida Ativa. O oferecimento de bem imóvel pelo credor como garantia 

do juízo no bojo da execução fiscal não dá ensejo, por si só, à suspensão 

da exigibilidade do crédito e, via de consequência, do protesto, haja vista a 

necessidade de configuração de uma das hipóteses estatuídas no artigo 

151 do CTN. Recurso não provido. Decisão mantida. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.17.030666-6/001, Relator: Des. Corrêa Junior, 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 

22/11/2017).”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DEPÓSITO INEXISTENTE. REQUISITOS DA 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. 

ART. 16, § 1º, DA LEI nº 6.830/80. LEI ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE. A ausência de garantia do juízo enseja rejeição liminar de 

embargos à execução, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80. Nos 

termos do artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Impossibilidade de 
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suspensão de exigibilidade de crédito tributário sem o depósito do 

montante integral do débito, tal como regulada pelo art. 151, II, do CTN e em 

obediência a acórdão do STJ, proferido pela sistemática de recurso 

repetitivo, conforme se vê: "10. Recurso especial desprovido. Acórdão 

submetido ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 

(REsp 1140956 / SP - Relator Ministro LUIZ FUX - PRIMEIRA SEÇÃO - DJe 

03/12/2010 - RTFP vol. 96 p. 403 - tema 271). (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.18.143383-0/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0019, publicação da súmula em 

22/03/2019).”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão à suspensão da 

exigibilidade de crédito tributário – Compensação de débito tributário com 

créditos de precatório – Tutela antecipada indeferida – Suspensão da 

exigibilidade – Impossibilidade – Hipótese não contemplada no art. 151 do 

CTN como causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário – 

Necessidade de depósito integral e em dinheiro (Art. 151, II, do CTN e 

Súmula 112 do STJ) – Possibilidade de substituição do título executivo, nos 

termos dos arts. 203, CTN, e 2º, § 8º, LEF Súmula nº 392 do STJ – 

Precedentes – Protesto fundado em lei, que se presume constitucional – 

Reconhecimento, ademais, da legitimidade do protesto por esta Corte e 

pelo STJ – Recurso não provido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 

2037348-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 

6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 

15ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de 

Registro: 29/03/2019).” Por fim, não há como reconhecer, nesta quadra de 

cognição sumária, eventuais vícios na formação/constituição do débito 

tributário objeto do protesto questionado, uma vez que inexiste nos autos 

prova material capaz de elidir a presunção de legitimidade de que goza a 

CDA, sendo, por essa razão, prudente aguardar a formação do 

contraditório e instrução plenária para a escorreita análise dos fatos e 

argumentos invocados na inicial. Razão disso, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência vindicado na petição inicial. Ante a natureza cautelar da tutela 

de urgência requerida em caráter antecedente, o procedimento a ser 

seguido será aquele do art. 305 e ss. do CPC. Cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 10 (dez) dias (art. 183 c/c art. 306, ambos do CPC), 

contestar o pedido de tutela cautelar antecedente e indicar as provas que 

pretende produzir. Segundo dicção do art. 310 do CPC, o indeferimento da 

tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem 

influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o 

reconhecimento de decadência ou de prescrição. Intime-se a parte 

requerente, por intermédio de seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 30 

(trinta) dias, formular o pedido principal. Ante as especificidades da 

causa, dispenso a realização de audiência de conciliação. Apresentado o 

pedido principal, intime-se a parte requerida para apresentar contestação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 c/c art. 308, § 4º, e art. 335, todos do 

CPC). Após, à impugnação em 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis o 

prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema 

PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010749-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK WILLIAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de cobrança decorrente de 

contrato nulo c/c indenizatória por danos morais, que Erick William Pinto 

move em desfavor do Município de Várzea Grande. Analisando os autos, 

observo que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 21.785,27 (vinte 

e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Neste 

aspecto, de acordo com o artigo 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009: 

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. § 4º No foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Prescreve, 

ainda, o artigo 1º, § 1º, da Resolução n. 004/2014/TP: § 1º Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos [...]. Assim, considerando que há Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser 

encaminhados para o citado juizado, independentemente da complexidade 

da causa e/ou da necessidade de perícia, em observância à sua 

competência absoluta. A esse respeito, assim já decidiu o STJ: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário 

desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será 

determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O 

acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo 

o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo 

absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente 

do grau de complexidade da lide. III - Não apresentação de argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe 

a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em 

votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o 

que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido". (AgInt no RMS 

61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) "PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO 

AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 

535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a 

lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a 

pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, 

contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos 

mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a 

competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da 

causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a 

necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da 

matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG 

FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. 

HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da 

Contribuinte a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/03/2019, DJe 26/03/2019) No mesmo sentido já decidiu o TJMT: 

"AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE 

BENEFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 

DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - 

TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - 

POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Juizado Especial 

processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa 

não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (N.U 

0038888-94.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) Ademais, conforme a tese 

fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, 

editou o Enunciado nº 1, que dispõe: “Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, §1°, do 

Código de Processo Civil, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, 

e DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta causa, 

determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 
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Pública da Comarca de Várzea Grande. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006260-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (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 SENTENÇA Processo: 

1006260-97.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIA MARTINS EXECUTADO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em correição. 

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução. É a síntese do necessário. Decido. 

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro a imediata 

expedição de alvará para liberação dos valores depositados em juízo (Ids. 

31229647 e 31229648), de acordo com os dados bancários indicados nos 

autos (Id. 18998665). Intime-se a parte exequente para que tome 

conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, § 3º). Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data 

registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004774-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar o pagamento integral das 

custas de distribuição do processo (CPC, artigo 98, § 6º; CNGC, artigo 

468, §§§ 6º, 7º e 8º). Anote-se que a pessoa jurídica, com ou sem fins 

lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente quando 

demonstrar a sua impossibilidade de arcar com encargos processuais 

(STJ, Súmula 481). Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do e. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO 

CONTRA DECISÃO DO RELATOR DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA 

JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- Não é presumível a 

existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua 

insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de 

justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal.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. (TJMT - AgR 

10491/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a pessoa jurídica de 

direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em 

caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não 

tem condições de custear as despesas processuais. (TJMT - RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)”. Transcorrido in 

albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema 

PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010579-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SHIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

Governo do Estado de Mato Grosso (REU)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) adequar o 

polo passivo da ação, mediante a exclusão da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de 

personalidade jurídica e de capacidade processual para estar em juízo, 

competindo ao Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público 

interno, a representação de seus órgãos; b) apresentar a procuração ad 

judicia, devidamente assinada, outorgada em favor do advogado Eden 

Anderson Garcia (OAB/MT 21.835) (CPC, artigo 104). Transcorrido in albis 

o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema 

PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002817-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de apresentar as 

Certidões de Dívida Ativa (CDA) dos débitos tributários discutidos nestes 

autos. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por 

fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007541-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL CAETANO DE BARROS E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BERNADETE VENTURA DE ALMEIDA DANTAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LEONARDO GONCALO CAETANO DE BARROS E SILVA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEANDRO CAETANO DE BARROS E SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007541-20.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEONARDO GONCALO 

CAETANO DE BARROS E SILVA, LEANDRO CAETANO DE BARROS E 

SILVA, LEONEL CAETANO DE BARROS E SILVA, BERNADETE VENTURA 

DE ALMEIDA DANTAS Vistos em correição. Segundo dicção do art. 34, do 

Decreto Lei n. 3.365/41, o levantamento do preço será deferido mediante 

prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o 
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bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para 

conhecimento de terceiros. A propósito: DIRETO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DE DESAPROPRIAÇÃO. DNIT. ARTIGO 34, CAPUT, DO DECRETO-LEI 

3.365/41. NECESSIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS 

PELOS EXPROPRIADOS QUANDO DO LEVANTAMENTO DO PREÇO. 

ARTIGOS 1º E 2º DO DECRETO 8.376/2014. REGISTRO DA TITULARIDADE 

DO IMÓVEL EM NOME DA UNIÃO. 1. Deve ser observado o que consta no 

art. 34, caput, do Decreto-Lei 3.365/41, somente podendo ser levantado o 

preço pelos expropriados mediante prova da quitação de dívidas fiscais 

em relação ao imóvel expropriado. 2. Nos termos dos arts. 1º e 2º do 

Decreto 8.376/2014, deve ser acolhido o pleito do DNIT quanto à defesa de 

que o registro da titularidade do imóvel seja feito não em nome dessa 

autarquia federal, mas, sim, em nome da União. (TRF-4 - AC: 

50072957220114047112 RS 5007295-72.2011.4.04.7112, Relator: MARGA 

INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 13/08/2019, TERCEIRA 

TURMA) No caso em tela, a propriedade está evidenciada na matrícula 

constante no Id. 21769799. Por outro lado, não foi juntado aos autos 

documentos comprobatórios da quitação de dívidas fiscais eventualmente 

existentes sobre o imóvel, o que impede o levantamento da importância 

depositada sem essa providência. Dessa forma, intime-se a parte 

Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos prova da 

quitação dos tributos referente ao imóvel objeto da lide. Após, intime-se a 

parte Autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

Sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009379-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas de distribuição 

da ação (CPC, artigo 98, § 2º) ou recolher referidas custas. Transcorrido 

in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009242-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UISSIO NILO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000750-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRASELINO LIBANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008935-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR WILAMIS MARCHEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677-O 

(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 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: 1003972-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELICY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003972-16.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA ELICY DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a concordância do 

ente requerido manifestada no ID 28877569, acerca dos valores 

demonstrados na planilha - ID 24426444 e, por inexistir óbice de natureza 

legal, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e desejados efeitos, o 

valor exeqüendo, conforme planilha do ID 24426444, em favor da 

Exequente. Expeça-se RPV, conforme os valores cobrados, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC). Int. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007046-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORDINO MESSIAS ALVES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007046-44.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JORDINO MESSIAS ALVES 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

JORDINO MESSIAS ALVES, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “Ação de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido de 

Antecipação de Tutela”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade decorrente da 

laboração rural. Alega que sempre trabalhou como rurícola, em regime de 

economia familiar. A inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações do autor, também juntando documentos ID 

10468924. Impugnação no ID 10747900. Realizou-se audiência de 

instrução e julgamento, pelo sistema audiovisual. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. O benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena, ou 

por meio de prova testemunhal, bem como a comprovação da idade de 60 

anos para o homem e 55 anos para a mulher em conformidade com o que 
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dispõe o art. 39, I, da Lei 8.213/91. Segundo demonstram as provas dos 

autos, a parte autora demonstrou possuir, à época da propositura da 

ação, 63 anos de idade, como se infere da prova documental de sua 

identificação. Resta analisar, todavia, se no ano que completou a idade 

mínima indispensável para a obtenção do benefício, ela já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico ao da carência do benefício, que deve 

ser de 180 meses, ou 15 anos, segundo prescreve o art. 142, c/c. art. 143 

da própria lei. Vale ressaltar, ainda, o entendimento jurisprudencial 

dominante acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental, relativamente à atividade rural em regime de economia 

familiar. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a 

prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar 

pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também 

constante da Súmula nº 149, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por 

outro lado, em virtude das dificuldades encontradas pelos trabalhadores 

rurais em fazer prova material robusta, os tribunais pátrios têm admitido 

inúmeros documentos como forma de se constatar o início da atividade 

rurícola, dentre os quais, os assentos de nascimento civil e outros que 

dispõem de fé pública, conforme é da jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito do segurado à percepção do benefício. 2. Na hipótese, a 

parte-autora completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 

19.12.1952), exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses 

(1994 a 2007). O início razoável de prova material restou comprovado ante 

a apresentação da certidão de casamento de seus genitores, realizado em 

05.01.1949 (fls. 13), na qual consta a profissão de seu pai como lavrador; 

contrato de comodato com início de vigência em 01.02.1990 e término em 

31.12.2002 (fls.14) e comprovante de residência (conta de energia) em 

propriedade rural (fls.26). 3. Produzida prova testemunhal de forma 

harmônica e consistente (fl.49), apta a corroborar o início de prova 

material colacionado aos autos. A(s) testemunha(s) afirmou(aram), de 

forma segura, que a parte-autora nunca se casou e que sempre morou em 

fazenda, desempenhando labor rural no período de carência exigido. 4. O 

termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de 

controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 5. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular. 6. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da autora provida para 

reformar a sentença e julgar procedente o pedido.” (AC 

0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015). 

No caso em exame, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora através dos documentos 

juntados com a inicial, a qual fora complementada pela realização de 

audiência de instrução e julgamento e onde se extrai o efetivo exercício da 

atividade rural pelo período necessário à obtenção desse benefício 

previdenciário. As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, pelo 

sistema audiovisual, afirmaram que a parte autora exercia a atividade 

laboral de rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia 

familiar, para a sua subsistência. Assim, a procedência da ação é medida 

que se impõe, devido a comprovação do período de carência exigido em 

lei, comprovado pelos documentos carreados aos autos. Isto posto, com 

fundamento no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c. art. 201, parágrafo 7º, II, 

da Constituição Federal, julgo parcialmente procedente os pedidos e 

concedo à parte autora a aposentadoria por idade rural (art. 48, parágrafo 

1º da citada Lei Federal), no equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, 

a contar da data da suspensão administrativa (art. 49,II da mesma Lei 

Federal). Concedo ainda, com fundamento nos artigos 300 e 303, do CPC, 

a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu imediato cumprimento, implantando-se a 

aposentadoria por idade rural da parte autora, sob pena de imposição de 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Sobre a 

condenação retro mencionada, quanto à correção monetária, para que, 

conforme a utilize-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), desde a data fixada na sentença; e, quanto aos juros de mora, 

sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F 

da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Deixo 

de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui 

buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC). Em cumprimento ao 

Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes anotações: 1. 

Nome da parte beneficiária: Jordino Messias Alves 1.a. CPF: 

110.034.211-72. 1.b. Filiação: Francisca Batista de Souza. 2. Benefício 

concedido: Aposentadoria por idade rural. 3. Data inicial do benefício: 

23/6/2017 (data do indeferimento do benefício). 4. Renda mensal inicial: 01 

salário mínimo. 5. Endereço do segurado: Rua Sergio José Pinto, Quadra 

22, Casa 9, Bairro: Jardim Paula I, Várzea Grande-MT. 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 (trinta) dias da intimação. Decorrido o prazo 

recursal, à parte autora para requerer o que de direito. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003378-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX ROBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003378-65.2017.8.11.0002. AUTOR(A): FELIX ROBERTO CONCEICAO DE 

OLIVEIRA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. FELIX ROBERTO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente “Ação Declaratória de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 30/06/2004, 

exercendo o cargo de Agente Administrativo - Fusvag , conforme termos 

do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus ao enquadramento na classe B, nível 5. Relata que em 

30/07/2012 requereu administrativamente o seu reenquadramento, porém 

não obteve o seu reenquadramento funcional. Requer a condenação do 

réu a proceder à sua progressão para a Classe B, Nível 5, tendo em vista 

ter horas de cursos realizados, bem como a pagar diferenças salariais 

correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. O requerido não apresentou contestação, consoante a 

certidão de ID 9352933. Requerente pugna pelo julgamento antecipado da 

lide- ID 11482183. Requerido manifestou no ID 12054721, que não há 

provas a serem produzidas e pugnou pela improcedencia do pedido. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. O enquadramento pretendido pelo autor está previsto na 

Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 

35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: O artigo 33 da lei em comento, diz 

que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago 

automático, no mês subsequente ao termino do interstício, para o servidor 

que preencher os requisitos de tempo e qualificação, requisitos. O artigo 

34, inciso II da Lei 3.507/2010, estabelece que: III – Cargos de Ensino 

Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe 

B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de 

aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe 

C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de 

atuação do grupo profissional; c) Classe D, requisito da Classe C, 

acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional. Quanto à 

progressão de nível, artigos 35, incisos I e II, §§1º e segundo, 36 da Lei 
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3.507/2010 estabelecem que: Art. 35. Progressão vertical é a passagem 

do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo 

Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da 

carreira, observa-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II 

– obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; §1º Não alcançada a pontuação mínima prevista no 

inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, 

descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e 

assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima 

necessária para obter a promoção. §2º Na hipótese do §1º será reiniciada 

a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o 

servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção. 

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será 

pago automaticamente no mês subsequente ao termino do interstício, se o 

servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo 

anterior. Como se vê, para a elevação nas classes da carreira para a 

promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos 

entre um nível e outro. Segundo se infere dos documentos contidos na 

inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, 

já que o autor ingressou no trabalho público em 30/06/2004 para exercer o 

cargo de “agente administrativo” e já conta com mais de 12 anos de 

serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o 

autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL 

C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO 

EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – 

JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Cobrança c/c Danos Morais” proposta por 

Felix Roberto Conceição em face do Município de Várzea Grande, 

condenando este a realizar o seu enquadramento na classe B, nível 5, a 

partir de julho/2012, com o pagamento das diferenças correspondentes, 

com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização 

monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada 

vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da 

citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito 

ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do NCPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Sem custas. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002007-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002007-66.2017.8.11.0002. AUTOR(A): GENILSON BORGES REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. GENILSON BORGES, 

devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “Ação Declaratória 

Cumulada com Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores públicos do 

Município de Várzea Grande, desde 30/04/2002, exercendo o cargo de 

Agente de Segurança e Manutenção, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, 

fazer jus ao enquadramento na classe C, nível 6. Relata que em 

11/12/2012 requereu administrativamente o seu reenquadramento de 

classe C, nível 6, conforme tempo de serviço e nível escolar, porém não 

obteve o seu reenquadramento funcional. Requer a condenação do réu a 

proceder à sua progressão para a Classe C, Nível 6, bem como a pagar 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. O requerido não apresentou contestação, 

consoante a certidão de ID 8324696. Requerido manifestou no ID 

16208546, que não há provas a serem produzidas e pugnou pela 

improcedencia do pedido. Requerente pugna pelo julgamento antecipado 

da lide- ID 16265525. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. O enquadramento pretendido pelo 

autor está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente 

em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à 

promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. 

Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra 

imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I – os 

interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes 

subsequentes; II – a participação em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na 

classe imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar 

durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à 

conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e 

instrução do processo de promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos 

caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de 

Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do 

servidor. Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado 

o disposto no art. 28 desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, 

requisitos da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito 

da Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito 

da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; Como se vê, para a elevação nas classes da 

carreira de cargo de Nível Elementar, como é o caso do autor, faz-se 

necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 

(dois), além da conclusão de nível "médio" previsto, ainda, no art. 34 da 

referida lei. Já para a promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o 

interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. Segundo se infere dos 

documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho 

público em 30/04/2002 para exercer o cargo de “agente de segurança e 

manutenção” e já contava com quase 15 anos de serviço quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 
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avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória 

Cumulada com Cobrança” proposta por Genilson Borges em face do 

Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o seu 

enquadramento na classe C, nível 6, desde 11/12/2012, com o pagamento 

das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por 

sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no 

IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no 

importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005793-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA GRANATTO IGNACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005793-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SANDRA REGINA GRANATTO 

IGNACIO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. SANDRA REGINA 

GRANATTO IGNACIO, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “Ação Declaratória c/c Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 06/03/2001, 

exercendo o cargo de Agente Administrativo - Fusvag , conforme termos 

do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa 

condição, fazer jus ao enquadramento na classe D, nível 6. Relata que nas 

datas de 08/04/2013 e 25/07/2017 requereu administrativamente o seu 

reenquadramento, porém não obteve êxito. Requer a condenação do réu a 

proceder à sua progressão para a Classe D, Nível 6, tendo em vista ter 

curso superior e horas de cursos realizados, bem como a pagar 

diferenças salariais correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Contestação no ID 15138200. Impugnação 

no ID 16076516. Município manifesta que não há mais provas a serem 

produzidas no ID 17228842 e pugnou pela improcedencia do pedido. 

Requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide no ID 17228842. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. O enquadramento pretendido pelo autor está previsto na 

Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 

35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: O artigo 33 da lei em comento, diz 

que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago 

automático, no mês subsequente ao termino do interstício, para o servidor 

que preencher os requisitos de tempo e qualificação, requisitos. O artigo 

34, inciso II da Lei 3.507/2010, estabelece que: III – Cargos de Ensino 

Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A: a) Classe 

B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de 

aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe 

C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de 

atuação do grupo profissional; c) Classe D, requisito da Classe C, 

acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional. Quanto à 

progressão de nível, artigos 35, incisos I e II, §§1º e segundo, 36 da Lei 

3.507/2010 estabelecem que: Art. 35. Progressão vertical é a passagem 

do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo 

Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da 

carreira, observa-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II 

– obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; §1º Não alcançada a pontuação mínima prevista no 

inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, 

descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e 

assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima 

necessária para obter a promoção. §2º Na hipótese do §1º será reiniciada 

a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o 

servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção. 

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será 

pago automaticamente no mês subsequente ao termino do interstício, se o 

servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo 

anterior. Como se vê, para a elevação nas classes da carreira para a 

promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos 

entre um nível e outro. Segundo se infere dos documentos contidos na 

inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, 

já que a autora ingressou no trabalho público em 06/03/2013 para exercer 

o cargo de “agente administrativo” e já conta com mais de 16 anos de 

serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o 

autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Cabe a 

Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, 

independente de requerimento administrativo para promoção de nível, 

sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber: APELAÇÃO CÍVEL 

C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO 

DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO 

EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – 

JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a 

progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter 

participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria 

Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício 

temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. 

(Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado 

no DJE 20/07/2016). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Sandra Regina 

Granatto Ignacio em face do Município de Várzea Grande, condenando 

este a realizar o seu enquadramento na classe D, nível 6, a partir de 

julho/2017, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus 

reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização monetária, deverá 

ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como 

a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela 

Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com 

base no IPCA-E. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007590-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MENDES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007590-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARLENE MENDES QUEIROZ 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

MARLENE MENDES QUEIROZ, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando que seja reestabelecido o benefício 

Auxílio-Doença com pagamento desde a data do indeferimento do 

requerimento administrativo, e em sendo constatada incapacidade total e 

definitiva, que seja revertido o benefício em Aposentadoria por Invalidez. 

Aduz que é portadora de dorsalgia, dor lombar, espondolopatia traumática, 

com deferimento auxílio doença no período compreendido entre 

13/03/2009 a 05/08/2009. A inicial veio instruída com os documentos. 

Citado, o Instituto apresentou contestação - ID 24266785. Impugnação no 

ID 24891310. A realização de perícia médica judicial no ID 24071343, em 

resposta aos quesitos e exame clínico foi contundente em afirmar a 

incapacidade laboral parcial e permanente. Instadas a se manifestarem 

acerca do laudo, a parte requerente manifestou pelo deferimento da 

incapacidade laboral total e permanente e pela procedência do pedido no 

ID 24891306. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Extrai-se da inicial, que o 

benefício de auxílio doença da requerente foi concedido até 05/08/2009, 

tendo o seu pedido de restabelecimento do benefício indeferido, pois não 

teria constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual. Assim, a fim de esclarecer a divergência entre a 

conclusão da perícia médica realizada pelo INSS, que considerou a parte 

autora apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto à 

sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial. O laudo 

pericial - ID 24071343, que foi conclusivo no sentido de atestar a 

incapacidade laboral, parcial e permanente da Requerente, informando que 

é portadora de doença degenerativa, com diminuição da amplitude de 

movimentos. Posto isso, a concessão dos benefícios de auxílio-doença 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. Nesse sentido as jurisprudências: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO 

DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. 

INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que 

comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente 

à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez. (TRF – 1ª 

Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 

18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. 

(...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em 

determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos 

periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e 

processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do 

benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para 

determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte 

autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - 

devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), 

bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob 

pena de suspensão do benefício. (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. No caso em 

comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que 

há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual 

ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos 

estabelecidos no art. 101, da Lei nº 8213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) Por fim, 

tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença 

pelo prazo mínimo de 180 dias até que comprovada a reabilitação de forma 

a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com 

a limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros 

requisitos doravante analisados. Como se vê, a parte autora preenche os 

requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou 

sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua 

total inaptidão para o exercício laboral. Assim, ante o exposto, com fulcro 

no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 8.213/91, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na inicial de concessão do 

restabelecimento do auxílio doença, devendo ser mantido pelo prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária por eventual 

atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento da ordem judicial, desde a data do indeferimento do 

requerimento administrativo. Defiro a antecipação da tutela e determino o 

imediato restabelecimento do benefício, pois este tem caráter alimentar. 

Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá ser cumprido na pessoa do 

gerente executivo da equipe de atendimento de demandas judiciais. 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 doença, instrumentalizando-o com 

os documentos necessários. Os valores devidos deverão ser acrescidos 

de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do 

vencimento de cada obrigação. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 

11.960/2009, incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, 

serão acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação. Correção 

monetária deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam 

ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices 

oficiais de remuneração básica (TR). Deixo de condenar a parte requerida 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do NCPC). Deixo de recorrer, 

de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do NCPC). Em obediência aos termos 

do Provimento nº 20/2008-CGJ, consta as seguintes anotações: 1. Nome 

da Parte Beneficiária: Marlene Mendes Queiroz, portadora do CPF nº 

001.102.221-30; 2. Filiação: Doralice Mendes Queiroz; 3. Benefício 

Concedido: restabelecimento do auxílio-doença; 4. Data inicial do 

Benefício: (data do indeferimento administrativo); 5. Prazo para a autarquia 

cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada. Sem 

remessa necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de direito. Sem 

custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000243-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA FRAZAO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000243-11.2018.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO BARBOSA FRAZAO 

MORAIS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, THIAGO 

BARBOSA FRAZÃO MORAIS, devidamente qualificado nos autos, propôs 

a presente “ação de cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
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GRANDE, também qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de 

adicional de periculosidade por ocupar cargo de trabalhador da educação 

que exerce a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea 

Grande. Aduz da petição inicial, que, apesar de exercer a função de 

vigilância de rede pública de ensino de Várzea Grande não vêm 

recebendo o adicional de periculosidade, todavia argumentou o requerente 

que a Lei nº 1.164/1991 (estatuto dos servidores públicos) dispõe em seu 

artigo 77 que o servidor público tem direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande arguiu a preliminar de pedido juridicamente 

impossível e, no mérito, alegou que a atividade exercida pelos 

profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, de modo que, não é 

devido o adicional de periculosidade. Em impugnação à contestação, o 

requerente alegou a inexistência legal da diferenciação da atividade de 

vigia e de vigilante. Não houve especificação de provas. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Acerca da preliminar de pedido 

juridicamente impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, 

razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pelo requerido. No mérito, 

dispõe o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

como Técnico de Suporte Administrativo, como previsto no art. 14, II, da 

Lei Complementar n° 3.797/2012: Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais 

em atividades de: II – Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 

infra-estrutura escolar. Ademais, a lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu 

artigo 77 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – 

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal 

pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição 

permanente de roubos e também exercem atividade profissional de 

segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao 

recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos 

legais. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO 

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a 

roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. A propósito, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, in verbis: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE 

- FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - 

FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da Lei Municipal nº. 8/1998, o autor faz jus ao recebimento do 

adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por 

cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 2. Recurso 

conhecido e não provido. (N.U 1000885-54.2018.8.11.0011, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Assim, conclui-se ser 

devido o adicional de periculosidade, pelo labor de agente de segurança 

pessoal e patrimonial de bens públicos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o 

pagamento do adicional de periculosidade ao autor por exercer a função 

de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, referente os 

cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Ademais, declaro extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas 

processuais, todavia condeno-o em honorários advocatícios, cujo 

percentual será apurado em fase de liquidação (Art. 85 § 4º, inciso II, do 

CPC). A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, observando a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 

4357/DF e 4425/DF, deve se ter a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, 

quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao 

art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor 

reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE. Decorrido 

o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites 

legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 

do Superior Tribunal de Justiça. 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. Não havendo execução, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril 

de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005920-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005920-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA JULIA LOPES DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MARIA JULIA LOPES DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “ação de 

cobrança” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, também 

qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento de adicional de 

periculosidade por ocupar cargo de trabalhador da educação que exerce 

a função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande. 

Aduz da petição inicial, que, apesar de exercer a função de vigilância de 

rede pública de ensino de Várzea Grande não vêm recebendo o adicional 

de periculosidade, todavia argumentou o requerente que a Lei nº 

1.164/1991 (estatuto dos servidores públicos) dispõe em seu artigo 77 

que o servidor público tem direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande arguiu a preliminar de pedido juridicamente 

impossível e, no mérito, alegou que a atividade exercida pelos 

profissionais da educação é de vigia, não de vigilante, de modo que, não é 

devido o adicional de periculosidade. Em impugnação à contestação, o 

requerente alegou a inexistência legal da diferenciação da atividade de 

vigia e de vigilante. Não houve especificação de provas. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Acerca da preliminar de pedido 

juridicamente impossível, verifico que esta se confunde com o mérito, 

razão pela qual, rejeito a preliminar arguida pelo requerido. No mérito, 

dispõe o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

como Técnico de Suporte Administrativo, como previsto no art. 14, II, da 

Lei Complementar n° 3.797/2012: Art. 14 – O titular do cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional exercerá suas atividades profissionais 

em atividades de: II – Vigilância, segurança, limpeza e manutenção da 

infra-estrutura escolar. Ademais, a lei Municipal nº. 1.164/1991 em seu 

artigo 77 prevê o pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade 

ou atividades penosas aos servidores, nas seguintes condições: Art. 77 – 

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou 

em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal 
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pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo. 

Os vigias da rede pública de ensino estão submetidos à exposição 

permanente de roubos e também exercem atividade profissional de 

segurança pessoal e patrimonial, sendo indubitável o direito ao 

recebimento do adicional de periculosidade, por preencher os requisitos 

legais. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ATIVIDADE CONSTANTE DO 

ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a 

roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento 

do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da 

NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). Veja-se 

ainda: NORMA REGULAMENTADORA 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS. ANEXO 3 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM 

EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL (Inclusão dada pela Portaria MTE 1.885/2013). 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: [...] b) empregados que exercem 

a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. A propósito, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, in verbis: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE 

- FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - 

FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da Lei Municipal nº. 8/1998, o autor faz jus ao recebimento do 

adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por 

cento), por desempenhar atividade considerada perigosa. 2. Recurso 

conhecido e não provido. (N.U 1000885-54.2018.8.11.0011, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Assim, conclui-se ser 

devido o adicional de periculosidade, pelo labor de agente de segurança 

pessoal e patrimonial de bens públicos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e determino o 

pagamento do adicional de periculosidade à parte autora por exercer a 

função de vigilância da rede pública do Município de Várzea Grande, 

referente os cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. Ademais, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido nas 

custas e despesas processuais, todavia condeno-o em honorários 

advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de liquidação (Art. 85 

§ 4º, inciso II, do CPC). A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. 

Sobre a condenação retro mencionada, observando a modulação dos 

efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, deve se ter a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E, 

índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 

870.947/SE. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. 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. 

Não havendo execução, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010837-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAMUTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, MAMUTE DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS propôs ação de anulação 

de embargos com tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE MT. Oportunizado a se manifestar o autor pugnou pela 

desistência da ação em ID: 16967795. É o relatório. Fundamento e decido. 

Face ao pedido de desistência formulado pela parte autora, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO o feito sem exame do mérito, 

na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais. Transitada em julgado, dê-se a baixa de estilo e arquive-se. 

P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005894-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande MT, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, gratificações ou quaisquer outras 

vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Houve réplica. 

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 
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aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) 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. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) 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 reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) 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. 3. 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, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a 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, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte 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; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro mencionada, os 

juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, 

deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC. Decorrido o prazo para interposição de recurso 

voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do 

entendimento exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. 

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 NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 555529 Nr: 17712-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA, 

DONATO SILVA NASCIMENTO, JOHNNY DA COSTA MELO, LUIZ 

FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA, PATRICK DE OLIVEIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579, FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:MT 4.455, JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692/MT, RODRIGO MOREIRA 

MARINHO - OAB:, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5019, 

WILIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Diante do exposto:

I. MANTENHO as prisões preventivas de DONATO SILVA NASCIMENTO 

(vulgo ‘netinho’), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA (vulgo 

“Dumbo”, “Dumbão” ou “Dumbex”), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (vulgo 

“Cabral” ou “Cabralzinho”) e JOHNNY DA COSTA MELO (vulgo “Johnny 

Morte” ou “Afobado”), já que permanecem os requisitos constantes do art. 

312, do Código de Processo Penal e se mostram inadequadas e 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, não sendo, ainda, 

o caso de substituição da prisão cautelar por domiciliar. Fica, desta forma, 

INDEFERIDO o pedido da defesa do réu Patrick no que tange à revogação 

ou substituição de sua custódia cautelar por domiciliar.

II. INDEFIRO o pedido de desmembramento do processo, veiculado pela 

defesa do réu Patrick.

Diligencie-se o necessário para o cumprimento da decisão de fl. 1553.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 613077 Nr: 5120-40.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID ANTUNES THEISEN, RONALDO 

CASARIN, INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE, EDERSON ANTUNES LOPES, 

JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - 

OAB:22992/O

 Auto de Prisão em Flagrante nº. 613077Vistos.O auto de prisão em 

flagrante já foi devidamente homologado por este Juízo.Com vistas dos 

autos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante 

em prisão preventiva, por entender presentes as circunstâncias 

autorizadoras.Analisando detidamente os presentes autos, com exceção 

da autuada Jaqueline Vieira da Silva que está sendo investigada pela 

prática em tese dos crimes de associação para o tráfico e posse irregular 

de arma de fogo de uso permitido, tenho que a necessidade da 

segregação dos demais autuados é medida impositiva.,,,.Diante disso, nos 

termos do art. 310, inc. III do CPP, concedo liberdade provisória à autuada 

JAQUELINE VIEIRA DA SILVA e, nos moldes do art. 310, inc. II c/c 313, inc. 

I, do CPP, converto a prisão em flagrante de EDERSON ANTUNES LOPES, 

INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE, RONALDO CASARIN e INGRED ANTUNES 

THEISEN, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso e, 

com relação à autuada INGRID ANTUNDES THEISEN, com fundamento no 

art. 318, V c/c art. 319, IX, do CPP, substituo a prisão preventiva pela 

prisão domiciliar, vinculada à seguinte medida:I- informar ao juízo o local 

com endereço completo de sua residência e proibição de se ausentar da 

residência, salvo quando devidamente autorizado judicialmente.Serve a 

cópia da presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor da 

autuada JAQUELINE VIEIRA DA SILVA (liberdade provisória) e autorização 

de saída para INGRID ANTUNES THEISEN (PRISÃO DOMICILIAR).Serve a 

cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO em face dos 

autuados EDERSON ANTUNES LOPES, INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE e 

RONALDO CASARIN.Intimem-seCiência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

com a máxima urgência.Várzea Grande, 19 de abril de 2020.Moacir 

Rogério TortatoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 613077 Nr: 5120-40.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID ANTUNES THEISEN, RONALDO 

CASARIN, INGRIDI JUCIELI SILVA BECHE, EDERSON ANTUNES LOPES, 

JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - 

OAB:22992/O

 Intimaçao dos advogados devidamente habilitados da decisão que segue: 

"Vistos.Trata-se de Pedido de Revogação formulado pela defesa dos 

autuados EDERSON ANTUNES LOPES e INGRIDI JUCILEI SILVA BECHE, 

sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão 

preventiva.O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito da 

defesa.É o breve relatório.

Decido.(...) Ademais, deve ser ressaltado o fato de que havia contra os 

autuados Ederson e Ingridi mandado de prisão em aberto, oriundo da 

Comarca de Juína-MT, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e 

associação para o tráfico, o que revela serem os mesmos renitentes na 

prática delitiva, o que igualmente afronta à ordem pública e ainda, 

revela-se também ser necessária a segregação cautelar para a 

conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal uma 

vez que já revelaram atitude de fuga em outra investigação.Diante disso, 

tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a 

manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

com relação aos autuados EDERSON ANTUNES LOPES e INGRIDI JUCILEI 

SILVA BECHE.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público."

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 413147 Nr: 18434-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Trata-se de ação penal movida contra JOSÉ NILSON DE LARA, dando-o 

como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Em audiência realizada em 05 de outubro de 2016, o crime foi 

desclassificado para furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal e, na 

sequência, o Ministério Público propôs o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei nº. 9.099/95, cujas 

condições foram aceitas pelo acusado (fl. 68/68-v).

Instada a se manifestar, a ilustre representante do Ministério Público 

requer que seja decretada a extinção de punibilidade do réu, em razão de 

já ter decorrido o prazo da suspensão (fl. 141).

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta com a finalidade de apurar possível 

cometimento do crime de furto simples imputado ao acusado.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

do suposto infrator, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO 

extinta a punibilidade de JOSÉ NILSON DE LARA.

Isento de custas.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do acusado para 

levantamento da fiança (fl. 23 e 32), nos termos do art. 337, do Código de 

Processo Penal.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 522822 Nr: 25976-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NRDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - 

OAB:25731/O

 Vistos etc.

Trata-se de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da 

requerente nos moldes da Lei 11.340/06.

 As medidas protetivas de urgência 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 

Especializado no prazo de 05 (cinco) dias e fazer o requerimento para tal, 

sendo o seu silêncio entendido como renúncia tácita.

Entretanto, observa-se que já transcorreram mais de 06 (seis) meses 

desde a sua concessão, bem como a requerente deixou transcorrer o 

prazo para se manifestar acerca da continuidade das medidas protetivas, 

conforme a certidão do decurso de prazo exarada pela Senhora Gestora 

Judiciária, configurando-se, assim, a renúncia tácita da requerente no 

prosseguimento do presente feito.

Por todo o exposto, homologo a renúncia tácita, REVOGO as medidas 
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protetivas de urgência, outrora deferidas no presente feito, e JULGO 

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

 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 e Intimem-se.

 Várzea Grande - MT, 22 de abril de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 613035 Nr: 5080-58.2020.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188

 Vistos etc.

Considerando os termos das Resoluções nº 313, de 19/03/2020 e 314, de 

20/04/2020 , ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das 

Portarias-Conjuntas nº 249, de 18 de março de 2020 e 281, de 07 de abril 

de 2020, ambas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim 

como a regra cogente do artigo 183 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) , a audiência de continuação já designada para o dia 

27/04/2020, às 14h30min, será realizada excepcionalmente por meio de 

sistema informatizado de videoconferência (Lifesize).

 Requisitem-se/intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público na representação, bem como as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo advogado do representado para que compareçam ao 

Fórum da Comarca de Várzea Grande na data e hora acima indicadas.

Intimem-se, ainda, o Ministério Público e o advogado do representado de 

que poderão participar da referida audiência diretamente do seu 

respectivo gabinete/escritório, requisitando-se, ainda, à Autoridade Policial 

competente o Laudo de exame necroscópico requerido pelo parquet na 

audiência de apresentação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, pelo oficial de justiça plantonista, 

expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 22 de abril de 2020.

Carlos José Rondon Luz

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: 1010763-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010763-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO 

MANOEL DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA 

DE MAGALHAES POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 12:40 , 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: 1010765-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PIMENTA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010765-29.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIANA 

PIMENTA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

PELLIZZONI VERAS GADELHA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:40 , 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: 1010768-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE COVALESKI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010768-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THIAGO 

HENRIQUE COVALESKI DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND, THAIS CHAVES BRAZIL 

BARBOSA 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 Data: 15/06/2020 Hora: 

13:55 , 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: 1013798-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BERALDO PIZA (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))

 

Processo n. 1013798-61.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/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, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

23/04/2020 07:08:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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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))

 

Processo n. 1003584-74.2020.8.11.0002 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: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-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, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

23/04/2020 07:16:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003577-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONEL BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

Processo n. 1003577-82.2020.8.11.0002 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: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-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, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

23/04/2020 07:19:03

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018792-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018792-35.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART - MT26935/O, 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(A) 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 (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 23 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/04/2020 07:37:51

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008078-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDE DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008078-16.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - 

MT9943-O, 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(A) 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 (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 23 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/04/2020 07:41:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010318-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE CRISTINA DE ARRUDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA OAB - MT27663/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010318-41.2020.8.11.0002 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: 

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - MT27663/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 15:10 , 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, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 23/04/2020 

07:40:49

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012658-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SEBASTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012658-89.2019.8.11.0002 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 da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - 

MT16873/O, 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(A) 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 (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 23 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/04/2020 07:46:04

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005740-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE MARIA DE CAMPOS CRUZ (EXECUTADO)
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MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005740-69.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-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, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/04/2020 

08:55:44

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015065-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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))

 

Processo n. 1015065-68.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: BIANCA 

DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA - MT26139/O, para querendo, no 

prazo legal, manifestar-se quanto a Impugnação à Penhora inclusa no ID 

31439513. VÁRZEA GRANDE, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/04/2020 08:58:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDREWS CARVALHO AYARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/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. 1006792-03.2019.8.11.0002 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: EDNA 

NUNES CORREA MARQUES - MT10529/O,para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 31439097, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 23 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/04/2020 

09:01:26

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010762-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ANASTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010762-74.2020.8.11.0002 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: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 13:55 , 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, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 23/04/2020 

10:17:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010776-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010776-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCIELLE DE 

CAMPOS RIBOLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 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: 

10/06/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 23 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: 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 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. Por esse motivo houve o cancelamento da audiência. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 23/04/2020 10:24:47

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010755-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIO TONIAZZO (REQUERENTE)

REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010755-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REBECCA MARYAN ZATTAR 

ALVES, ADILIO TONIAZZO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 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 

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 EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 

320 do CPC), emitido com no máximo 90 (noventa) dias, LEGÍVEL, 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, pois 

não foi juntado comprovante de endereço. DETERMINO, ainda, em igual 

prazo e com base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte 

autora colacione aos autos, a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a 

fim de ser visível a foto e o número de inscrição, pois não foi juntado 
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documento pessoal da parte autora REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES. 

A não apresentação dos documentos na forma ora determinada implicará 

em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após 

o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010781-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BRANDT (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)

 

PROCESSO n. 1010781-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARTUR BRANDT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, 

BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 23 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: 1010786-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CESAR CATAFESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010786-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILBERTO 

CESAR CATAFESTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLECY KELLY 

NUNES DE MELO POLO PASSIVO: BANCO VOLKSWAGEN 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: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1015754-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREDERICO DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606622-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010792-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON SERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010792-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAMESON 

SERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 

14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 

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: 1018668-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITINA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO(A))

KALAHAN BARBOSA DE MORAIS OAB - MT26180/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))

 

INTIMAR O PATRONO DO AUTOR PARA JUNTAR PROCURAÇÃO COM 

PODERES PARA DAR QUITAÇÃO E RECEBER, NO PRAZO DE 5 DIAS, 

PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012352-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VALERIO DA 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606635-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013679-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIA LUCIA DE FIGUEIREDO DA COSTA (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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606638-0

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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606650-P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012179-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-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) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606656-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017849-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DOS SANTOS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606702-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013622-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUCIANO DOS SANTOS HORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) com o n. 606705-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010820-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON IZAIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010820-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEFFERSON 

IZAIAS DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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 II Data: 15/06/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1010821-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010821-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEUSA 

GERMANO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE 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: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1010822-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAL VIEIRA DE SA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1010822-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SILVAL VIEIRA 

DE SA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIANO D CRISTIAN 

DA SILVA JULIANI POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/06/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 

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: 1010052-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONIVAN FELICIANO DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANA PAULINA SOARES FELICIANO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SC MUNDIAL EDITORA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010052-54.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: ANA PAULINA SOARES 

FELICIANO, JONIVAN FELICIANO DA SILVA TESTEMUNHA: SC MUNDIAL 

EDITORA LTDA - ME Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 

31366038. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA, aduzindo a parte autora que foi 

abordado via telefone sendo oferecido um curso EAD de Culinária pela 

EDITORA MUNDIAL, quando informou que não tinha conhecimentos em 

informática, mas a vendedora afirmou que possuía tutores para 

acompanhamento, adquirindo então o produto que integralizava víde-oaula, 

orientação/suporte para acesso a plataforma de curso (aulas EAD), e 

mais livros didáticos e receitas, afirmando que recebeu os livros, mas 

nunca conseguiu o acesso ao curso via EAD, pois a requerida não 

disponibilizou o login e senha de acesso, bem como nenhuma outra 

informação para acesso, e em contato com a mesma propôs a devolução 

do material recebido e cancelamento do contrato, sendo persuadido a não 

cancelar naquele momento, mas como não conseguiu qualquer acesso, 

ligou novamente decido ao cancelamento, sendo então informado que o 

prazo de arrependimento havia expirado, recebendo posteriormente um 

aviso da Câmara Arbitral de São Paulo da existência de um processo e 

cobrando o pagamento, e tentando resolver, não obteve sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar determinando a suspensão de todos 

os meios de cobrança, inclusive o processo nº TJA344281163463 que 

tramita na câmara arbitral de São Paulo, 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 
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suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou (id. 31058495) boleto para pagamento da aquisição, print 

em relação ao processo informado na Câmara de Arbitragem, print de 

conversas do conciliador da Mundial tentando fazer um acordo para 

pagamento oferecendo desconto, mesmo a parte informando os fatos 

ocorridos, 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 A SUSPENSÃO das 

cobranças em relação ao contrato em questão, até ulterior deliberação, 

sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009444-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR COSMO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009444-56.2020.8.11.0002. AUTOR: DEVANIR COSMO DO NASCIMENTO 

EIRELI - ME REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Acolho a emenda 

à inicial de id. 31142320. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, aduzindo 

a parte autora que adquiriu um pacote da requerida, e passados doze 

meses, fez o cancelamento sem a cobrança de multa por rescisão, se 

surpreendendo no dia seguinte com uma mensagem de renovação do 

contrato, e em contato com a requerida explicou a situação e pugnou 

novamente pelo cancelamento, afirmando que posteriormente recebeu um 

boleto para pagamento de multa rescisória no valor de R$ 7.148,00 (sete 

mil e cento e quarenta e oito reais), e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC (id. 31142320) em que consta o apontamento suscitado no 

valor de R$ 7.148,00 (sete mil e cento e quarenta e oito reais), incluso em 

22.02.2019, restrição única em nome da parte autora, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012819-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-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: 

1012819-02.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de Exceção de Pre-executividade oposta pela parte 

executada – id. 27987148 -, alegando, em suma, que diante do 

deferimento da recuperação judicial da empresa (autos nº 

1016422-34.2017.8.26.0100) que tramita na 1ª Vara de Falências e 

Recuperação Judicial do Foro Central de São Paulo/SP, e, assim, o crédito 

em execução está submisso ao feito recuperacional, onde devem estar 

concentrados todos os débitos da recuperanda, sendo então o Juízo 

competente para processar e julgar todos os atos executórios movidos em 

face da ora excipiente. Pugna, assim, pelo reconhecimento da exclusiva 

competência do Juízo da Recuperação para apreciação da ação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 212 de 237



deferindo efeito suspensivo a presente exceção, bem como extinguindo a 

execução. A parte exequente se manifestou quanto à objeção no id. 

28959596, pugnando pelo desacolhimento. Decido. Prefacialmente, 

ressalta-se que a Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa 

ofertado ao devedor para que alegue na própria execução, sem a 

necessidade de oposição de embargos/impugnação, matérias de ordem 

pública (pressupostos processuais e condições da ação), suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo Juízo, ou ainda, matérias que devem ser 

objeto de alegação pela parte, sendo, porém, desnecessária qualquer 

dilação probatória para sua demonstração. No caso, o objeto da execução 

é a cobrança de despesas condominiais, título executivo extrajudicial nos 

termos do artigo 784, inciso X, do CPC/2015, que desafia a via direta 

executiva, expressando certeza, liquidez e exigibilidade. A parte 

executada aponta que o título, estando a empresa em Recuperação 

Judicial, deve ser exigido naquele Juízo, posto que Universal apto a julgar 

qualquer ação em face da mesma, em nome do princípio da preservação 

da empresa. No entanto, não resta razão à parte excipiente/executada 

porquanto sendo o título em execução atinente a despesas de condomínio, 

não são tidas como dívida da recuperanda por sua natureza propter rem 

e, assim, é ônus do imóvel classificada como despesa com a 

administração do ativo. Ilustrando tal entendimento, cita-se parte de 

decisão monocrática, inclusive, extraída do banco de jurisprudência do 

nosso e. Tribunal de Justiça, onde, em grau de Recurso de Agravo de 

Instrumento (N.U 1010224-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) em face de decisão que suspendeu a execução de despesas 

condominiais pelo prazo de 180 dias, e ainda determinou a expedição de 

certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de 

habilitação nos autos da Recuperação Judicial, assim prelecionou em 

24.07.2019: A priori, não se mostra acertada a decisão combatida, eis que 

o débito executado diz respeito a taxas de condomínio residencial, de 

modo que o título exequendo se mostra autônomo, podendo perfeitamente 

ensejar o prosseguimento execução, não se mostrando viável a 

suspensão, eis que tal crédito não se submete à recuperação judicial. A 

propósito, já me manifestei em julgado nesta Câmara Civel: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A TAXAS DE 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE UM DOS SÓCIOS DO CHAMADO GRUPO 

ZULLI - INDEFERIMENTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – 

INAPLICABILIDADE DAS BENESSES DA LEI 11.101/2005 – AUTONOMIA 

DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. Mostra-se viável o 

prosseguimento da execução do débito referente a taxa de condomínio a 

um dos sócios, ainda que a empresa esteja sob recuperação judicial ou 

que seja decretada sua quebra, tendo em vista a autonomia das 

obrigações.” (N.U 0132920-04.2013.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/05/2014, Publicado no DJE 12/05/2014). (grifo nosso). Este 

entendimento também é explícito na Jurisprudência da Corte Superior, da 

qual, cita-se recente julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR 

FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À 

FALÊNCIA QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA 

PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À 

MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS 

CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE 

NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este 

recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte 

Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no 

conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, 

portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de 

crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de 

Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente 

recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, 

aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no 

percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da 

respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo 

interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1646272/SP, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 

DJe 30/04/2018). (grifo nosso). Neste contexto, constata-se que a parte 

excipiente/executada está obrigada com o exequente pela adimplência das 

despesas do condomínio, independentemente de estar em Recuperação 

Judicial, e assim, não há que se falar em qualquer mácula à presente 

execução, como quer fazer crer. Pelo exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade oposta e DETERMINO o prosseguimento da execução. 

Intime-se a parte exequente para requerer o que entende de direito. 

Intimem-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009329-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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: 

1009329-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EMANUELLY CHRISTINY 

RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de 

id. 31345735. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA 

C.C. CANCELAMENTO DE DÉBITO C.C. REFATURAMENTO DE PARCELAS 

PAGAS C.C. DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

aduzindo a parte autora que é locatária desde 23.04.2019 do imóvel cuja 

UC era 6/2609621-4, que foi tocada e transferida para seu nome, ficando 

então responsável pela unidade consumidora UC 6/2798399-8, afirmando 

que desde julho/2019 as faturas começaram a chegar com discordância 

de seu real consumo e com muito esforço quitou todas até janeiro/2020, 

quando fez uma reclamação formal, obtendo resposta negativa da 

requerida, e tentando resolver administrativamente não obteve nenhum 

êxito. Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de A 

SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS FATURAS DOS MESES DE 

FEVEREIRO/2020 E MARÇO/2020, NOS VALORES DE R$ 1.189,58 E R$ 

1.190,31, COM VENCIMENTOS PARA 18/02/2020 E 19/03/2020, 

RESPECTIVAMENTE, BEM COMO AS DEMAIS FATURAS QUE FOREM 

VENCER NOS MESES SUBSEQUENTES, APLICANDO A MÉDIA DOS 3 

PRIMEIROS MESES DE CONTRATO, NO VALOR DE R$ 560,04, bem como 

se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento e negativar seu 

nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada in totum, por não vislumbrar, neste momento, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto, 

primeiramente a emenda determinada não foi atendida na totalidade uma 

vez que no documento de id. 31347203 (print de aplicativo) não constam: 

a UC, o consumo e o titular. Ademais, o histórico de contas juntado no id. 

31347198 que apresenta dados da UC 6/2798399-8 em nome da parte 

autora, não espelha oscilação significativa no consumo, como quer fazer 

crer, alternando entre 1.189 a 1299 kW, restando, assim, necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. No 

entanto, diante do momento vivenciado pela pandemia, e considerando que 

nos autos, tem-se também como PRETENSÃO INICIAL a ABSTENÇÃO DE 

CORTE da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos dias atuais, cuja 

suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor DANOS de 

GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO, há que se deferir em parte a tutela 

pretendida. 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, DEFIRO PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da 
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TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a parte 

Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/2798399-8 em razão do débito ora discutido, e caso já 

tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO 

da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem como ORDENO a 

SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e que não seja 

realizada a inscrição do nome da parte reclamante em relação ao mesmo 

débito até o julgamento final da lide, até ulterior deliberação, sob pena de 

multa diária a ser fixada. 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: 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010759-22.2020.8.11.0002. AUTOR: AUDRA KRISTINA DA SILVA 

MATTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/1973887-1, e que entrando no aplicativo da empresa 

para a emissão da fatura em janeiro percebeu dois valores exorbitantes 

para vencimento 30.04.2020, e indo ao encontro da requerida pra tentar 

resolver a questão, foi emitido uma confissão de dívida parcelando os 

valores, fato que discordou, temendo ter seu fornecimento suspenso, e 

sem conseguir qualquer alternativa, vem ao Judiciário resolver o problema. 

Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento e de 

negativar seu nome, cancelando as cobranças questionadas, 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 as faturas nos 

valores questionados (id. 31445157): R$ 493,20 (quatrocentos e noventa 

e três reais e vinte centavos) e R$ 1.822,81 (um mil oitocentos e vinte e 

dois reais e oitenta e um centavos), ambas com vencimento em 

30/04/2020, prints do aplicativo com a relação dos valores anteriores 

cobrados e quitados (id. 31445170), quitação anual dos últimos três anos 

(id. 31445171), e o termo de confissão de dívida emitido que afirma ter se 

recusado a firmar (id. 31445175), constatando-se que realmente as 

faturas questionadas distoam da média dos demais meses, sendo as 

únicas contas pendentes, coadunando com as alegações da requerente, 

por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como 

PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/1973887-1 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. 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 
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pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010586-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE ALVES SOBRINHO (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: 

1010586-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO JOSE ALVES 

SOBRINHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada, formulado por MARCIO JOSÉ ALVES SOBRINHO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 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. 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 

procedendo ao recolhimento da contribuição previdenciária em razão da 

parcela afeta aos adicionais noturno, de insalubridade e de plantão, 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. 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ADICIONAL DE PLANTÃO 

HOSPITALAR. Inexigível a contribuição previdenciária sobre os valores 

pagos a título de adicional de plantão hospitalar, por não se incorporar à 

remuneração para fins de aposentadoria. (TRF-4 - AC: 

50076609320154047110 RS 5007660-93.2015.404.7110, Relator: MARIA 

DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/03/2017, 

PRIMEIRA TURMA) 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 plantão. 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, 17 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018703-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-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))

 

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. 1018703-12.2019.8.11.0002 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, 22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010063-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA Endereço: 

ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 2842, (LOT JD KATAGUÁS), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-641 Senhor(a) 

ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA: 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. 1010063-20.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 11/12/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - 

MT20787/O REQUERIDO(A): BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 
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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, 31 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010063-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 1010063-20.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006276-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CANDIDA E SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERCELENE FERNANDES PINTO OAB - MT170340-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO OURINVEST S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-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. 1006276-80.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ALLAN NEVES MARTINS 23/04/2020 12:23:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010330-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DA SILVA (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:

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. 1010330-89.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006669-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 1006669-05.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006209-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006209-18.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006955-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-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 
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Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006955-80.2019.8.11.0002 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 (ID: 25902316) no prazo legal. Várzea Grande, 23 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006955-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAEL RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-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. 1006955-80.2019.8.11.0002 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 (ID: 26082545) no prazo legal. Várzea Grande, 23 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010964-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DOS SANTOS REIS (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:

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. 1010964-85.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (ID: 25952155) no prazo legal Várzea Grande, 23 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009350-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRA CANICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009350-45.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009350-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRA CANICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009350-45.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009615-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CEBALHO DA CONCEICAO (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:

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. 1009615-47.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010138-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(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. 1010138-59.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012575-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012575-73.2019.8.11.0002 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, 23 de abril de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010769-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME (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: 

1010769-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

EIRELI - ME Vistos, etc. Determino à parte Autora que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, 

trazendo aos autos mandato outorgado ao causídico que subscreve a 

inicial, bem como, o extrato de negativação, ambos com a data de emissão 

não superior a 60 (sessenta) dias. A não apresentação dos documentos 

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. 

Intime-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013292-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013292-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL CESAR APARECIDO 

TEIXEIRA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. Estando o valor exequendo 

integralmente consignado em Juízo e não havendo insurgência das partes, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconheço como 

satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a 

presente execução. Expeça-se alvará em favor da parte credora do valor 

consignado neste Juízo. Intimem-se as partes. Em seguida, arquive-se de 

imediato, pois não há interesse recursal. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, 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 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007807-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (REU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO (REU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (REU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se, reiterando retros intimações, a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

novo endereço para citação quanto à requerida REGINA SOARES DE 

AZEVEDO - CPF: 022.490.941-01 e, subsequente, no mesmo prazo, juntar 

a guia de diligência do oficial de justiça e seu respectivo pagamento. Posto 

que, conforme a certidão negativa de ID. 19875517, a mencionada 

requerida não fora encontrada e a parte autora, devidamente intimada 

para tanto, na petição de id. 21380348, não falou nada sobre a mesma e 

não juntou guia de diligência para citação correlacionada a esta.

Intimação 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 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILA GOMES DE ANDRADE 02964161186 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie depósito, complementando às diligências realizadas pelo 

oficial de justiça, conforme certidão do mesmo id. 7291322, anexada no 

dia 22/05/2017, às 10h32min, no valor de R$ 659,87 (Seiscentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), 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 da diligência. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012600-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SAPE LTDA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCIA JOSE DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TRANSPORTADORA SAPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 no prazo de 05(cinco) dias 

cumprir o Item 1 da decisão de ID. 30721500 VÁRZEA GRANDE, 23 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007156-09.2018.8.11.0002

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:

LELINA PINHO GOMES (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, 23 de abril de 

2020 ELISA REGINA PALMA Estagiario(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000212-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECSANDRO BAU (EXECUTADO)

KELLEN LISIANE SCRAMOSIN (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

LOINIR BAU (EXECUTADO)

VILMA FATIMA BAU (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, juntar aos autos as custas relacionada a 

distribuição da Carta Precatória ou, estando a Carta Precatória assinada 

nos autos promover a sua devia distribuição junto ao Juízo Deprecado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011385-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RANGEL SOARES (EXECUTADO)

J. DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05(cinco) dias, recolher as custas relacionadas à distribuição 

a Carta Precatória expedida nestes autos ou, no referido prazo, promova 

a devida distribuição extraído nos autos a Carta Precatória já devidamente 

assinada e dos necessários documentos, para distribuir via sistema 

PJE/PJMT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007291-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 
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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. Posto que, a parte autora, na petição 

inicial, solicitou o cumprimento da citação via mandado judicial. VÁRZEA 

GRANDE, 23 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 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.: 326179 Nr: 22535-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:205961/SP

 Vistos.

.

1. Considerando que houve o depósito de determinada quantia, até aqui 

incontroversa, determino a imediata expedição de Alvará Judicial em favor 

do credor Rodrigo da Costa Cunha, em conta a ser informada nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, concedo ao credor o prazo de 05 (cinco) dias para que 

manifeste sua concordância quanto ao valor depositado, importando sua 

inércia em concordância tácita quanto ao depósito e consequente extinção 

do feito pelo cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, II).

3. Expeça-se o competente ALVARÁ JUDICIAL nos termos determinados.

4. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010722-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PIRES SILVA DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-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 

1010722-92.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EMILIA PIRES 

SILVA DE MAGALHAES REU: BANCO BMG 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 estatuiu o Novo 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)”.31428002 5. In casu, os holerites anexados aos autos comprovam 

que a parte autora possui renda no valor de R$ 17.986,22 (dezessete mil, 

novecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme ID 

34128002, suficiente para o recolhimento das custas iniciais. 6. Não 

obstante, a parte autora juntou aos autos alguns comprovantes de gastos 

mensais, todavia, não cabe a este juízo analisar se a renda auferida 

suporta ou não as despesas praticadas pela parte, mesmo porque, a 

renda líquida é superior ao valor de 07 (sete) salários mínimos. 7. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do 

feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485). 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010725-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

EMILIA PIRES SILVA DE MAGALHAES OAB - 106.691.401-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010725-47.2020.8.11.0002; REPRESENTANTE: EMILIA PIRES SILVA DE 

MAGALHAES LITISCONSORTE: BANCO PAN 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 
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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 estatuiu o Novo 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. In casu, os holerites anexados aos autos comprovam que a parte 

autora possui renda no valor de R$ 17.986,22 (dezessete mil, novecentos 

e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme ID 31428732, 

suficiente para o recolhimento das custas iniciais. 6. Não obstante, a parte 

autora juntou aos autos alguns comprovantes de gastos mensais, todavia, 

não cabe a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte, mesmo porque, a renda líquida é superior 

ao valor de 07 (sete) salários mínimos. 7. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pela autora, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do feito sem julgamento do mérito 

(CPC, art. 485). 8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARTINS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-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 

1001899-71.2016.8.11.0002; AUTOR(A): REINALDO MARTINS VIEIRA REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos. . 1. Trata-se de pedido do autor 

requerendo a suspensão do feito haja a vista a existência de ação 

exibitória de documentos interposta pelo requerente em desfavor da ré, 

neste juízo, sob nº 1011019-70.2018.8.11.0002. 2. Pondera que tais 

documentos são imprescindíveis para a instrução processual e 

consequente julgamento da ação. 3. Pois bem. Em consulta aos autos 

acima mencionados, vejo que já houve a prolação de sentença 

determinando a apresentação de documentos requeridos pelo autor. 4. 

Todavia, trata-se de sentença que ainda aguarda o trânsito em julgado e a 

juntada dos documentos pretendidos pela parte. 5. Posto isso, atento ao 

que dispõe o art. 313, V, "a", do CPC, SUSPENDO o andamento do feito até 

o cumprimento da decisão proferida nos autos de Produção Antecipada de 

Provas. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARTINS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (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: 1001899-71.2016.8.11.0002 AUTOR: REINALDO MARTINS 

VIEIRA RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 1. Considerando que a parte 

requerida apresentou contestação, ao autor para impugnação e, após, 

conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 

2. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005479-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VILELA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

1005479-07.2019.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS 

ALBERTO VILELA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO 

Vistos. 1. Considerando a manifestação lançada no ID 28864318, 

determino a reabertura do prazo para pagamento das custas, de forma 

parcelada, conforme autorizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça. 2. 

Decorrido prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 3. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010202-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJONE SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010202-35.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DJONE SILVA 

ANDRADE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 
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(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010205-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE LUIS DA SILVA 44184212115 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010205-87.2020.8.11.0002; REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: JOSE LUIS DA SILVA 44184212115, JOSE LUIS DA SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise 

aos autos verifico que o endereço constante da notificação extrajudicial 

acostada no ID 31153842 diverge do endereço informado no contrato 

entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a inexistência 

de mora. 4. Ademais, o autor incluiu o avalista no polo passivo da 

demanda, todavia, não juntou aos autos a sua notificação, de modo a 

comprovar sua mora. 5. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento 

das referidas notificações (devedor e avalista), na forma do art.2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485). 6. 

Intime-se. 7. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010249-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010249-09.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ERICO DA SILVA 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Em análise os autos, verifico que, na cadeia de procurações, não 

consta o nome da Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, procuradora da 

parte autora. 3. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o 

comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

requisito necessário para análise da inicial. 4. Dessa maneira, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias: i) 

regularize a representação processual, juntando aos autos procuração 

em nome da causídica peticionantes, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único) e, ii) comprove o recolhimento das custas 

pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010336-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE BARROS SINGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010336-62.2020.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: CLAUDINEI DE BARROS SINGO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010338-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONARDO HIPOLITO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010338-32.2020.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: LEONARDO HIPOLITO DE ARAUJO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se a parte 

autora, a fim de que junte aos autos os atos constitutivos. 13. Cumpra-se. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002309-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANTER SIMOES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002309-95.2017.8.11.0002; AUTOR(A): RANTER SIMOES DE SOUZA 

REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. . 1. Os autos vieram-me conclusos 

para análise e sentenciamento do feito. 2. Todavia, vejo que é caso de 

reabertura do prazo de defesa ao requerido no tocante ao pedido de 

emenda da inicial requerido pelo autor ( id. 20289760) e não apreciado por 

este juízo. 3. Com efeito, logo após o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência, o autor compareceu aos autos, antes da citação da parte ré, 

requerendo a emenda da inicial no tocante à inclusão do pedido de 

declaração de inexistência do débito. 4. Ocorre que referido pedido não foi 

apreciado pelo juízo até o presente momento, razão pela qual, se não for 

sanada a referida omissão, o pedido posto na emenda não poderá se 

conhecido na sentença, podendo gerar futuras nulidades processuais. 5. 

Desta feita, chamo o feito à ordem e RECEBO a emenda da inicial requerida 

no id. 20289760 e concedo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para, 

sobre ela, manifestar. 6. Na sequência, intimem-se o autor a impugnar os 

termos da contestação relativa à emenda, acaso se apresentada. 7. Por 

fim, no tocante ao pedido de deferimento da tutela de urgência para 

exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, deixo de 

acolhê-lo haja a vista o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do 

CPC, sendo necessário, primeiramente, o julgamento dos autos para 

análise de eventuais cobranças ilegais por parte da ré. 8. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007291-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007291-50.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO OLÉ CONSIGNADO REU: 

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, 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. 3. 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. 4. 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. 5. Consigno, 

entretanto que, caso as partes venham manifestar interesse na 

designação de audiência de conciliação, esta será prontamente designada 

este juízo. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006730-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006730-26.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA JOSE 

DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 
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3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000543-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000543-41.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, 

MARCOS ANTONIO DA SILVA, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS 

Vistos. 1. Passo a analisar o pedido id.17776826. 2. A parte exequente 

requer a expedição de Mandado de Citação para o mesmo endereço em 

que fora encaminhada correspondência - AR - onde a empresa de 

Correios devolve ao remetente o AR indicando o falecimento do executado 

ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS. Requer ainda, que a pessoa que 

receba o referido mandado providencie o atestado de óbito do mesmo. 3. 

Este endereço citado acima é o mesmo em que consta também a tentativa 

de citação do outro executado, DISTRIBUIDORA MARLA DE ALIMENTOS 

LTDA., indicado no AR como desconhecido. 4. Requer ainda, o arresto 

dos bens dos demais executados que não foram encontrados. Breve 

relato. 5. Pois bem, o ônus da prova tem um sentido subjetivo na medida 

que é uma regra direcionada às partes. 6. O pedido do exequente deve 

por ele ser providenciado, considerando que nele recai o dever de provar 

o alegado. 7. Nessa senda, considerando a duvida que paira na ação 

quanto ao preenchimento dos requisitos de constituição válida, tenho por 

bem aguardar que o exequente regularize o feito esclarecendo se houve 

ou não falecimento do executado e trazendo a prova que dissipe 

eventuais questionamentos nesse sentido. 8. Assim, fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado regularize o feito, esclarecendo se 

houve ou não falecimento do executado mediante certidão de óbito. 9. 

Caso ocorra o decurso do prazo sem a manifestação do exequente, 

certifique-se e envie em conclusão. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005161-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005161-58.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP Vistos. 1. 

Defiro o pedido retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009194-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009194-23.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ELSO DA COSTA SILVA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO 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 estatuiu o Novo 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. In casu, os holerites anexados aos autos comprovam que o autor 

possui renda no valor de R$ 8.166,50 (oito mil, cento e sessenta e seis 

reais e cinquenta centavos), suficiente para o recolhimento das custas 

iniciais. 6. Cumpre salientar que, não cabe a este juízo analisar se a renda 

auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do 

feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485). 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005190-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ALECANDRO SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 

1005190-45.2017.8.11.0002; AUTOR(A): CLEVERSON ALECANDRO 

SILVA REU: ITAU UNIBANCO 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. Com efeito, o holerite apresentado pelo autor refere-se ao período de 

maio de 2017 e encontra-se apócrifo (ID 8776749). 6. Dessa forma, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente holerite 

devidamente atualizado, bem como, anexe a carteira de trabalho com o 

respectivo registro na empresa, de modo a dar suporte comprobatório ao 

pedido, sob pena de indeferimento do pedido. 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005190-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ALECANDRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005190-45.2017.8.11.0002 AUTOR: CLEVERSON 

ALECANDRO SILVA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Revisão Contratual pendente da análise dos requisitos da inicial. 

2. Prefacialmente, constato que dentre os pedidos do autor, encontra-se o 

de que sejam declaradas algumas taxas abusivas. 3. Pois bem, consigno 

que os processos que discutem sobre as taxas dispostas na exordial 

encontram-se suspensos por força da Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual 

determinou a suspensão em todo o território nacional, de todos os 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente 

feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de 

discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003876-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR RESMINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-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: 

1003876-64.2017.8.11.0002. REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ADAIR RESMINI Vistos. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO ajuizada por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ADAIR RESMINI, 

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 

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, 
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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. 

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. 11. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento das custas 

processuais remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. 12. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado nos autos em favor do Banco autor. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001606-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-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: 

1001606-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JOELMA RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1. BANCO J. SAFRA 

S/A, devidamente qualificado(a) nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra JOELMA RODRIGUES DA 

SILVA também qualificado(a), 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 à 

propositura de ação revisional, anoto inexistir conexão com a presente, 

vez que aquela não inibe a mora do devedor. Nesse sentido, vejamos: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A 

MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de 

ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, 

é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja 

feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no 

caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)” 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000934-25.2018.8.11.0002

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:

DIEGO ELIAS DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT13136-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: 

1000934-25.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIEGO ELIAS DA SILVA ARRUDA 

Vistos. 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra DIEGO ELIAS DA SILVA ARRUDA 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. É o relatório. Fundamento e DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. 5. 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. 6. 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. DA 

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 7. Entende, o 

requerido, que o valor da causa encontra-se incorreto, contudo, malgrado 

a alegação, a impugnação mostra-se deveras genérica. 8. Cabe ao 

impugnante o ônus de indicar o valor correto da causa, com o 
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apontamento de elementos suficientes à sua definição. 9. Assim, por não 

se desincumbir do seu ônus, rejeito a presente preliminar. 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. 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)” 13. 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)” 14. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes. 15. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 16. 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)” 17. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 18. 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. 19. 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 20. 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. 21. 

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. 22. 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. 23. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 24. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 25. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 26. 

Publique-se. Intime-se. 27. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002599-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RAMOS DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES OAB - MT22417/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-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 

1002599-76.2018.8.11.0002 AUTOR(A): LUCINEIA RAMOS DE ASSUNCAO 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos. 1. 

Trata-se de ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por LUCINEIA RAMOS DE 

ASSUNÇÃO, em face de CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz a 

autora, que celebrou alguns empréstimos pessoais com a instituição 

financeira ora requerida e que vem sofrendo em razão das arbitrariedades 

cometidas. 3. Propôs a presente demanda, com o fito de limitar os 

descontos a margem de 30% dos seus vencimentos, bem como fossem 

revisados os juros aplicados no contrato e a condenação do requerido ao 

pagamento dos danos morais sofridos. 4. Em decisão ID. 12576872, fora 

concedida a antecipação de tutela, deferida a assistência judiciária 

gratuita e determinada a citação do requerido. 5. Devidamente citado, o 

requerido apresentou sua contestação, visualizada em ID. 13534209. 6. 

Realizada audiência de conciliação, está restou infrutífera, conforme 

ressai de termo id. 13568553. 7. A autora impugnou à contestação 

apresentada – ID. 14046869. 8. Intimados a produção de provas – ID. 

21461589, a autora se manifestou em ID. 21761367 e o requerido em ID. 

22098881. 9. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. 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. DAS PRELIMINARES DA INÉPCIA DA 
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INICIAL 11. O Banco Requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, 

alegando que a autora não teria observado os requisitos do art. 330, §2º 

do CPC. 12. Tal dispositivo estabelece: “Artigo 330, § 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.” 13. Analisando os autos, verifico que a autora 

indicou os valores que entendeu serem controversos/abusivos, como 

também indicou as obrigações contratuais que pretendia controverter 

(juros excessivos), na medida em que nomeou um a um dos encargos que 

desejava ver revisado, conforme se observa do bojo da inicial. 14. Assim, 

a autora atendeu ao disposto no art. 330, §2º do CPC, impondo-se a 

rejeição desta preliminar. 15. Por esta razão, rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial. DA CARÊNCIA DE AÇÃO 16. A parte requerida arguiu, 

preliminarmente, a carência da ação, ante a falta de interesse processual. 

17. Como é cediço, o interesse de agir significa a utilidade que o 

provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou seja, a 

necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional do 

Estado. 18. A preliminar de ausência de interesse processual é questão 

que se confunde com o mérito e com este deve ser examinada. DO 

MÉRITO 19. Em se tratando de aposentado pelo INSS, os descontos 

relativos ao pagamento de empréstimos, financiamentos, concedidos por 

instituições financeiras, quando expressamente autorizado pelo 

beneficiário, ficam limitados ao percentual de 35% ao valor do benefício, 

consoante estabelece o artigo 2º, § 2º, I, c/c artigo 6º da Lei nº 10.820/03, 

cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.172/15. 20. Assim dispõe o artigo 

em comento: Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: [...]” § 2o No 

momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação 

dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os 

seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá 

exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, 

conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) 

destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas 

contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) a utilização com a 

finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” 21. Entretanto, a 

limitação prevista em lei é aplicada apenas aos débitos consignados em 

folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto 

em conta corrente. 22. Sobre o assunto, trago o recente precedente do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE 

MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. 

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, 

SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. 

DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, 

possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e 

prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada 

ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o 

respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os 

descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem 

menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é 

modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e 

simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do 

banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais 

diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de 

sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora 

dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos 

conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra 

conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do 

contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia 

mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, 

costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas 

despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de 

crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito 

automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao 

contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, acompanhando o relator,, por maioria, dar provimento ao recurso 

especial do BANCO DO BRASIL S/A para julgar improcedente o pedido 

inicial, e declarar prejudicado o recurso especial de ISAC GONÇALVES, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros 

Raul Araujo e Marco Buzzi, que negavam provimento a ambos os recursos 

especiais. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira (Presidente) (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Brasília (DF), 29 de agosto de 2017(Data do Julgamento) 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.” 23. Nesse passo, como já 

acenado, eventuais descontos visualizados na conta corrente da autora 

não sofrem a limitação prevista na legislação de regência. 24. Sendo 

assim, uma vez que não há margem legal ultrapassada, não há qualquer 

abusividade praticada pela instituição financeira demandada, de modo que 

também não há qualquer limitação a ser realizada e readequação das 

parcelas. 25. Quanto a taxa de juros aplicada. Consigno que, 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. 26. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 27. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de 

mercado. 28. No caso dos autos, a autora indicou a taxa de juros 

aplicados a modalidade: Pessoa Física – Crédito Pessoal Consignado INSS, 

em dissonância com o empréstimo por ela contratado. 29. Com efeito, 

considerando que a autora 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. 30. Por esta 

razão, improcede o pedido neste particular aspecto. 31. Deixo de acolher 

o pedido de condenação em danos morais uma vez que não se configurou 

dos autos a existência de qualquer ilícito praticado pelo requerido. 

DISPOSITIVO 32. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

autora, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Via de consequência, 

REVOGO a tutela antecipada concedida nos autos. 33. Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, 

consigno sua inexigibilidade, em face da gratuidade da parte autora. 34. 

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. 35. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003339-34.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-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 

1003339-34.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: ALESSANDRO FRANCISCO 

ALVES EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Trata-se de 

Embargos à Execução promovidos por ALESSANDRO FRANCISCO ALVES 

em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Aduz a parte autora que firmou com a instituição financeira ora 

requerida a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal nº. 

302.313.182, no valor de R$ 95.800,85 (noventa e cinco mil e oitocentos 

reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento em 48 parcelas de R$ 

3.515,77 (três mil quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos), 

mediante débito em conta. 3. Afirma que em razão dos elevados (e ilegais) 

encargos contratuais, taxa de juros efetiva 2,4300000% a.m e 

33,3908600% a.a, tributos R$ 3.134,28, seguros R$ 5.666,57, custo 

efetivo total 2,9500000% a.m e 41,6700000% a.a, não acobertados pela 

legislação, cumulação de comissão de permanência com outros encargos 

de mora, IOF, o autor não está conseguindo pagar o empréstimo. 4. Propôs 

a presente demanda com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas 

abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 5. A liminar 

fora indeferida, conforme se depreende da decisão de ID. 19445028. 6. 

Intimada a impugnar os termos da contestação, a embargada se 

manifestou (ID. 21770751), aduzindo como preliminar de mérito o instituto 

da coisa julgada e a inépcia da inicial. 7. A embargante foi intimada a se 

manifestar a respeito da impugnação, todavia, requereu apenas a 

produção de prova pericial (ID. 31065920). Já a embargada, requereu o 

julgamento antecipado da lide. 8. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. DECIDO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA 9. Em sua defesa a 

embargada arguiu a incidência do fenômeno da coisa julgada no tocante 

aos pedidos formulados pelo embargante em sua inicial, asseverando que 

tais pedidos já foram objeto de apreciação na Ação Revisional de Contrato 

envolvendo as mesmas partes, processo este que tramitou neste juízo 

sob nº 100389-85.2017.8.11.0002, cuja sentença julgou improcedentes os 

pedidos do autor, ora embargante, tendo sido confirmada em grau de 

recurso pela E. Corte deste Estado. 10. Compulsando os autos 

Revisionais, em referência, pude observar que a maioria dos pedidos 

apresentados nos Embargos, já foram alvos de discussão naquela ação, 

tais como a cobrança de juros remuneratórios acima da média, juros 

capitalizados, multa moratória, seguros de proteção financeira e 

descaracterização da mora. 11. Pois bem. A preliminar da embargada 

merece parcial acolhimento na medida em que tais pedidos, de fato, já 

foram julgados na Ação Revisional. 12. Todavia, vejo o que embargante 

tratou de especificar outros dois pedidos na inicial que não foram 

apresentados na Ação Revisional, quais sejam, o afastamento da 

cobrança de IOF e a comissão de permanência cumulada com outros 

encargos de mora. 13. Conforme acima consignado é possível observar a 

incidência da coisa julgada no tocante aos pedidos do embargante 

consistente no afastamento da cobrança de juros remuneratórios acima 

da média, juros capitalizados, multa moratória, seguros de proteção 

financeira e descaracterização da mora, que ocorre quando uma ação é 

idêntica a outra, contendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e 

mesmo pedido (art. 337, parágrafo 2º, NCPC), bem como que tenha sido 

sentenciada com trânsito em julgado. O artigo 502, NCPC, caracteriza a 

coisa julgada como imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso. 14. 

Segundo o artigo 337, § 4º “Há coisa julgada quando se repete ação que 

já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Antes de discutir o 

mérito deve ser arguida a coisa julgada (art. 337, § 4º, CPC), podendo esta 

ser conhecida de ofício pelo juiz, conforme entendimento jurisprudencial: 

“A coisa julgada constitui matéria de contestação, e não de exceção (cf. 

art. 301-VI), mas pode ser alegada a todo tempo (RF 246/393, arcando o 

réu com as custas do retardamento (art. 22). Pode ser reconhecida de 

ofício ”. 15. Por assim sendo, reconhecida a coisa julgada parcial, a 

sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas 

(CPC – art. 503), bem como é impossibilitado ao juiz decidir novamente as 

questões já decididas (CPC -505) impondo-se, assim, a definição da 

matéria e a impossibilidade de rediscuti-la. 16. Posto isto, acolho 

parcialmente a preliminar de mérito da parte embargada para reconhecer a 

incidência da coisa julgada nos pedidos descritos o item 13 desta decisão. 

17. No mais, passo ao julgamento dos demais pedidos em tópicos que 

seguirão adiante. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 18. Alega a 

instituição financeira que a embargante não instruiu a inicial com peças 

processuais relevantes à instrução do feito, conforme exigência do art. 

914 , § 1º,do CPC, motivo pela qual pede a extinção do feito por não estar 

presentes os pressupostos de constituição do processo. 19. 

Compulsando os autos, vejo que, de fato o embargante não instruiu a ação 

com os documentos necessários para o recebimento da ação. 20. 

Todavia, conforme se vê dos autos, a ação foi recebida por este juízo, 

sem qualquer ressalva no tocante à ausência de tais documentos. 21. 

Desta feita, em que pese os argumentos dispendidos pela embargada, 

vejo que o julgamento do feito sem a apresentação de tais não trará 

qualquer prejuízo às partes, até porque tratam-se de ações conexas dos 

quais é possível fazer prova emprestada para análise do pedido. 22. 

Desta forma, deixo de acolher tal preliminar. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 23. 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. DO MÉRITO 24. Trata-se de Embargos à 

Execução promovidos por ALESSANDRO FRANCISCO ALVES em face de 

BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 

pelos fatos narrados no relatório acima. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 25. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. DA 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 26. 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. 27. No entanto, deixo de afastar o referido encargo, 

uma vez que não consta nos autos qualquer informação acerca dessa 

cobrança. 28. Por tal motivo, improcede o pedido, uma vez que não incide 

no valor cobrado pelo banco requerido. DA COBRANÇA DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) 29. Insurge-se o requerente 

contra a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, 

argumentando ser ilegal a cláusula que estipulou o referido tributo. 30. 

Todavia, tratando-se de tributo federal com previsão constitucional, sua 

cobrança é plenamente válida. 31. Sobre o temo, segue o julgado da 

Egrégia Corte deste Estado. APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS 

MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS 

À PROPOSITURA DA DEMANDA – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 247 DO STJ - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – 

INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO ANTERIOR À 

RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – DESCABIMENTO – 

AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA COBRANÇA E DO SERVIÇO 

- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) – CABIMENTO DA 

COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL (TRIBUTO FEDERAL) - [...] É válida a 

cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma vez que se 

trata de tributo federal com previsão constitucional, cuja incidência 

independe das partes. [...] (Ap 143908/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) DO DISPOSITIVO 32. Isto posto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

do autor na exordial, nos termos do artigo 487, I do CPC. 33. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa, todavia, 

consigno a inexigibilidade da condenação, vez que deferida a assistência 

judiciária gratuita. 34. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 35. 

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos de Execução nº 

1008079-69.2017.8.11.0002. 36. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006783-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006783-07.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

EXECUTADO: LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em 

face de LEONARDO NORBERTO CARNEIRO MAYER, ambos qualificados 

nos autos. 2. Em análise aos autos, verificou-se a ausência dos 

comprovantes de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, 

razão pela qual, oportunizou-se prazo ao autor para sanar a irregularidade 

(ID 30137584). 3. O autor, por sua vez, veio aos autos pugnar pela juntada 

das guias e dos comprovantes lançados nos ID’s 30659353 e 30659354. 

4. Ocorre que, tanto as guias como os comprovantes juntados aos autos, 

são documentos do ano de 2015, ou seja, não se referem aos presentes 

autos, os quais foram distribuídos em 28/02/2020. 5. Ademais, em consulta 

às guias arrecadadas no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, verifica-se que não houve recolhimento das custas judiciais, nem 

sequer da taxa judiciária. 6. Assim, verifico que o autor, devidamente 

intimado, não praticou o ato que lhe incumbia, qual seja, o recolhimento das 

custas e despesas de ingresso, em prejuízo ao regular trâmite processual. 

7. De acordo com o artigo 290 do CPC, “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.” 8. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, I, DO 

CPC – CONCLUSÃO SENTENCIAL CORRETA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO 

APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – APELO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. A ausência de recolhimento das custas judiciais 

quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na 

extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 

do CPC/2015 (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 

02/03/2018) (N.U 1032635-81.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) 9. Outrossim, a CNGC dispõe 

que, não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

enviado ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito, com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 10. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I c/c 290 do Código de 

Processo Civil. 11. Sem custas. 12. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquive-se o presente feito com as devidas baixas 

e anotações de estilo. 13. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito Adicionar

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013866-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M CORREA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-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: 

1013866-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: M CORREA DA SILVA - ME Vistos. 1. BANCO BRADESCO 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra M CORREA DA SILVA ME, 

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. O requerente apresentou 

impugnação à contestação. 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. 

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. 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)” 13. 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)” 14. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 
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de sua pactuação entre as partes. 15. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 16. 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)” 17. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 18. 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. 19. 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 20. 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. 21. 

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. 22. 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. 23. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 24. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 25. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 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: 1009624-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILENE GEORGINA DE PADUA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-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: 

1009624-43.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: CILENE GEORGINA DE PADUA Vistos. 1. Trata-se de acordo 

entabulado entre ITAU UNIBANCO S/A e CILENE GEORGINA DE PAULA, 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes entabularam acordo 

quanto à confissão de dívida e quitação do contrato de alienação 

fiduciária, requerendo homologação judicial. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 3. Primeiramente, no que toca ao 

acordo entabulado, consigno que as partes da causa são capazes, o 

direito o qual versou a transação é disponível e não há nos autos vício de 

vontade, sendo, portanto, tal transação regular e válida. 4. Assim sendo, 

toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade. 5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes 

no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III, “a”, do art. 487 do CPC/2015, 

para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado 

pelas partes, HOMOLOGO o acordo e, por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito. 6. Custas pela parte autora. 7. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas de estilo. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011154-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILSON LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-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: 

1011154-82.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NAILSON LOPES DA SILVA Vistos. 

1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e 

Apreensão contra NAILSON LOPES DA 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. 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. 
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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: 1009976-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PEREIRA DE NETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009976-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA 

Vistos. 1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra ALEXANDRE PEREIRA DE NETA, 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, arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial, e no 

mérito, requer a improcedência dos pedidos. 5. O requerente apresentou 

impugnação à contestação. 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. 

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. 8. Entende, o requerido, que o 

requerente não abateu em seus cálculos os juros e encargos das 

prestações vincendas, contudo, malgrado a alegação, a impugnação 

mostra-se deveras genérica. 9. Cabe ao impugnante o ônus de indicar o 

valor dos cálculos que entende correto, a respectiva memória de cálculos 

com o apontamento de elementos suficientes à sua definição. 10. Assim, 

por não se desincumbir do seu ônus, rejeito a presente preliminar. DO 

MÉRITO. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. 

Assim, na ação de busca e apreensão a matéria contestada é específica 

e por isso não cabe discussão, como quer a requerida em contestação. 

15. 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)” 16. 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)” 17. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes. 18. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 19. 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)” 20. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 21. 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. 22. 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 23. 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. 24. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, porém suspensa 

a exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida. 25. 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. 26. Levante-se eventual 

depósito/restrição judicial. 27. OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando 

estar a parte Requerente autorizada a proceder à transferência a terceiro 

que indicar. 28. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 29. Publique-se. Intime-se. 30. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011416-95.2019.8.11.0002

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:

BENEDITO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011416-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITO DE 

CAMPOS Vistos. 1. BV FINANCEIRA S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão 

contra BENEDITO DE CAMPOS, 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. O requerente 

apresentou impugnação à contestação. 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. 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. 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)” 13. 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)” 14. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes. 15. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 16. 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)” 17. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 18. 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. 19. 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 20. 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. 21. 

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. 22. 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. 23. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 24. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 25. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 26. 

Publique-se. Intime-se. 27. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015904-93.2019.8.11.0002

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:

IRENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015904-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: IRENE PEREIRA DE ALMEIDA Vistos. 

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de IRENE PEREIRA DE 

ALMEIDA, 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 

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. 

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. 11. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte requerida. 12. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais 

remanescentes e honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 13. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

alvará do valor depositado nos autos em favor do Banco autor. 14. 

Publique-se. Intime-se. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000255-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT24105/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: 

1000255-25.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO DE 

ASSIS TOCANTINS Vistos. 1. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

FRANCISCO DE ASSIS TOCANTINS, 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 exceção de 

pré-executividade, pugnando pela devolução do veículo mediante o 

pagamento das parcelas vencidas. 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. DA 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 8. Em que pese as alegações 

expostas na exceção de pré-executividade, a ação de busca e apreensão 

de bem ofertado em alienação fiduciária é disciplinada pelo Decreto-lei n. 

911/69, com procedimento diverso do processo de execução. 9. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO VIA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

REVELIA. A exceção de pré-executividade não constitui instrumento 

processual hábil a resistir a ação de busca e apreensão de bem ofertado 

em alienação fiduciária, cujo procedimento é regido pelo Decreto-Lei 

911/69, o qual, evidentemente, não se confunde com processo de 

execução. - "Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos 

contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 

911/69". - "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor" 

(CPC, art. 344). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.117773-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

03/07/0019, publicação da súmula em 05/07/2019)” 10. Ante o exposto, 

tendo em conta que a exceção apresentada não mostra-se peça hábil a 

resistir a ação de busca e apreensão, rejeito a defesa apresentada. DO 

MÉRITO. 11. 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 
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requerer contra o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. 12. 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. 13. 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. 14. 

Assim, na ação de busca e apreensão a matéria contestada é específica 

e por isso não cabe discussão, como quer a requerida em contestação. 

15. 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. 16. 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 17. 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. 18. 

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. 19. 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. 20. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 21. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 22. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 23. 

Publique-se. Intime-se. 24. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013936-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013936-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO SERGIO 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. 1. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

PAULO SERGIO OLIVEIRA DA 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. O requerente 

apresentou impugnação à contestação. 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. 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 parte requerida em contestação. 12. A mora da parte requerida 

restou bem demonstrada pelos documentos anexados à inicial. 13. Por 

outra banda, o direito do autor está bem alicerçado pelo contrato firmado 

entre as partes, bem como pelas disposições do Decreto-lei n 911/69, não 

se podendo afastar do credor-fiduciário a faculdade de buscar a rescisão 

do pacto e a busca e apreensão do veículo alienação em garantia do 

débito somente por conta do maior ou menor número de parcelas 

adimplidas pelo réu. 14. 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)” 15. 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)” 16. Na espécie, trata-se de ação lastreada 

em contrato de crédito bancário em que não há dúvidas acerca da certeza 

de sua pactuação entre as partes. 17. Ao analisar os autos, vislumbro que 

as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, porquanto 

apenas sustenta a aplicação das normas consumeristas ao caso, sem 

demonstrar especificamente qualquer abusividade. 18. 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 
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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)” 19. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora requerido, sem justificativa para a mora, sobretudo 

ante as alegações genéricas. 20. 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. 21. 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 22. 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. 22. 

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. 23. 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. 24. Levante-se eventual depósito/restrição judicial. 25. 

OFICIE-SE ao DETRAN-MT, comunicando estar a parte Requerente 

autorizada a proceder à transferência a terceiro que indicar. 26. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 27. 

Publique-se. Intime-se. 28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004024-41.2018.8.11.0002

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:

ATAIDE GONCALO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004024-41.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ATAIDE GONCALO DE ALMEIDA Vistos. 1. BANCO HONDA 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra ATAIDE GONÇALO DE 

ALMEIDA, 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. DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita em favor da parte requerida. 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, ficando, porém suspensa a 

exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida. 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
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